
 

 
 

BAB III 

EKLESIOLOGI 

Pembahasan mengenai eklesiologi tidak dapat 

dilepaskan dari kristologi dan misiologi. Pada bab ini akan 

dibahas secara berurutan mengenai: kristologi-misiologi- 

eklesiologi dan sekaligus juga dilihat hubungan ketiganya. 

3.1. Kristologi 

3.1.1 Pengertian dan Definisi 

Istilah kristologi berasal dari kata “kristus” dan 

“logos” yaitu ilmu yang berbicara mengenai Kristus. Namun 

demikian, sebagai ilmu pengetahuan, Kristologi tidak  berdiri 

sendiri tetapi merupakan bagian bahkan subbagian dari 

sebuah ilmu pengetahuan yang lebih luas, yakni teologi.
1 

Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Rahner, Kristologi 

merupakan bagian dari teologi yang berbicara tentang 

Kristus.
2   

Pusat berita dalam Perjanjian Baru adalah 

memperkenalkan Yesus Kristus dan gerakan-Nya yang 

memiliki   makna   bagi   semua   orang   dan   di   mana   pun 

 

 

 

1 
Nico Syukur Dister, Ofm, Kristologi: Sebuah Sketsa, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), 21 
2 
Karl Rahner & Herbert Vorgrimler, Concise Theological 

Dictionary, (London: Harder Freiburg, 1965), 78 
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(universal).
3 

Itulah sebabnya Kristologi merupakan bagian 

teologi yang penting untuk mencari jawab tentang Yesus 

Kristus. 

3.1.2 Metode berkristologi 

Metode kristologi berasal dari dua kata yaitu metode 

dan kristologi. Kata “metode” berasal dari kata  yunani 

“meta” dan “hodos” yang artinya “menurut jalan”.
4 

Jika 

kristologi dipahami sebagai ilmu yang berbicara tentang 

Kristus, maka metode kristologi dapat diartikan sebagai suatu 

cara yang digunakan untuk mempelajari tentang Kristus   dan 

melaluinya mendapat gambaran tentang siapa Yesus Kristus. 

Terdapat dua metode yang dipakai untuk mempelajari tentang 

Kristus yaitu kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. 

Pertikaian tentang Kristus meledak pada abad ke-4. 

Pertikaian ini melibatkan dua pihak yakni Nestorius, patriark 

Constantinopel dan Cyrillus, patriark Alexandria. Masing- 

masing mewakili mazhab teologis yang dianutnya.
5 

Mazhab 

Alexandria menekankan keilahian Kristus (kristologi dari 

atas) sedangkan maszab Antiokhia menekankan kemanusiaan 

Kristus (kristologi dari bawah). 

 
3 
JB. Banawiratma, SJ, Kristologi Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka 

Filsafat dan Teologi, 1994), 234 
4 
Nico Syukur Dister, Ofm, Kristologi: Sebuah Sketsa, 28 

5 
Christian de Jonge, Gereja Mencari Jawab: Kapita Selekta Sejarah 

Gereja, (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), 6 
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A. Kristologi dari atas: kristologi yang menekankan 

keilahian Yesus 

Kristologi dari atas dikenal sebagai strategi dasar dan 

orientasi dari Kristologi dari Gereja abad permulaan.
6 

Kristologi dari atas merupakan pendekatan kristologi 

berpangkal pada penjelmaan Allah Putra menjadi    manusia 

terungkap dalam injil Yohanes yang menampilkan Yesus 

sebagai Firman yang menjadi daging (Yoh1:14).
7

 

Pemikiran tentang Kristus adalah Allah sepenuhnya 

merupakan pemikiran Ireneus.
8 

Dalam  pemikirannya, 

Ireneus menggabungkan tradisi yang berpangkal pada 

tulisan  Paulus  dan  Yohanes.  Ia  melawan  dengan    keras 

ajaran gnostik yang berkembang pada waktu itu. Ireneus 

menyampaikan ajarannya sebagai berikut: 

 

 

6 
Millard J. Erickson, Christian Theology, (Bacer Academic, 1998), 

665 
7 
Nico Syukur Dister Ofm, Kristologi: Sebuah Sketsa,33 

8 
Ireneus  berasal  dari  Asia  Depan dan seorang  terpelajar.  Selama 

pendidikan dan petualangnnya ia mengumpulkan banyak informasi 

mengenai situasi jemaat Kristen di kawasan Laut Tengah. Ia tahu 

bagaimana iman kepercayaan jemaat-jemaat tersebut. Ia tahu juga dan 

menilai setingkat dengan Kitab Suci Perjanjian Lama sejumlah karangan 

dari kekristenan semula. Ia sudah mempunyai sebuah Kanon Kitab Suci 

Kristen, Perjnajian Baru. Kanon tersebut memuat 4 Injil, 13 surat Paulus, 

Kisah Para Rasul, Wahyu, I Petrus, 1+2 Yohanes. Menurut Ireneus 

karangan-karangan yang ia pakai digunakan oleh jemaat dimana-mana. 

(Lih. Groenen, Sejarah Dogma Kristologi: Perkembangan pemikiran 

tentang Yesus Kristus pada umat Kristen, Yogyakarta: Kanisius,1987, 99) 
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Sama seperti jiwa, begitu juga manusia diciptakan 

oleh Allah. Maksud Allah ialah supaya tubuh dan 

jiwa itu kelak diberi hidup kekal. Namun, karena 

manusia jatuh ke dalam dosa, maka tubuh dan jiwa 

itu tak dapat tidak harus binasa. Akan tetapi adalah 

berkenaan kepada Allah untuk menebus kita.  

Kristus, yang adalah Allah sepenuhnya mengenakan 

tubuh dan jiwa manusia. Tubuh serta jiwa itu, karena 

penggabungan yang erat dengan bagian Kristus yang 

ilahi, mengambil-alih sifat keilahian, yaitu 

kekekalan. Dengan demikian, sesudah mati, 

kemanusiaan Kristus bangkit pula dan ikut naik ke 

surga. Tetapi setiap kali Ekaristi dilayankan maka 

tubuh itu diterima oleh orang percaya. Kita 

memakan tubuh Kristus, lalu tubuh itu menjadi suatu 

obat, semacam ragi, yang lama-kelamaan mengubah 

sifat tubuh dan jiwa kita menjadi kekal. Begitulah 

nanti, sesudah mati, kita juga akan bangkit.
9
 

Menurut Ireneus, keselamatan tidak tercapai melalui 

gnosis maupun wahyu, melainkan hanyalah kalau Allah dan 

manusia dipersatukan oleh Allah sendiri. Seluruh pemikiran 

mengenai Yesus Kristus sebagai Firman dan Anak Allah  

yang sungguh-sungguh menjadi manusia hanya  

dikemukakan,     supaya     keselamatan     manusia    menjadi 

terwujud.  Jadi,  kristologi  Ireneus  sebenarnya  soteriologi.
10

 

Dalam hal pemahamannya tentang Allah, Ireneus 

 
9 
Th. Van den End, Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 72 
10 

Groenen, Sejarah Dogma Kristologi: Perkembangan pemikiran 
tentang Yesus Kristus pada umat Kristen, (Yogyakarta: Kanisius,1987), 

104 
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menekankan keesaan Allah dan keallahan Kristus. Ia hendak 

menolak keyakinan agama-agama dan filsafat Yunani- 

Romawi yang menyebutkan ada sejumlah roh yang bersifat 

setengah-ilahi yang berada di antara Allah dan manusia yang 

menjadi pengantara. Menurut Ireneus, Kristus bukan  roh 

yang    serupa    dengan    roh    dalam    kepercayaan Yunani, 

melainkan  Allah  itu  sendiri.
11  

Azas-azas  dalam   kristologi 

Ireneus dipertahankan oleh Athanasius.
12

 

Athanasius mengajukan gambaran Yesus Kristus 

sebagai Logos Allah yang mengerjakan karya-karya demi 

kemuliaan Bapa, yaitu penciptaan, penyelenggaraan, dan 

penyelamatan. Dengan melihat dan merenungkan karya- 

karya Kristus itu, manusia pada gilirannya dapat mengenal 

dan  merenungkan  Bapa,  karena  Kristus  dan  Bapa   adalah 

satu.
13   

Athanasius   juga   berbicara   tentang   Logos    yang 

mengenakan tubuh manusia sehingga tubuh itu adalah   Allah 
 

 

 

 

 

 

11 
Th. Van den End, Harta dalam Bejana,74 

12 
Athanasius adalah seorang uskup Alexandria yang  ditahbiskan 

pada 8 Juni 328 menggantikan Alexander yang meninggal (17 April 328) 

Setelah Aleksander wafat (17 April 328) 
13 

Hendry M Sendjaja, Paham Yesus Kristus Menurut Athanasius 

Dari Aleksandria Dalam Contra Gentes – De Incarnatione. Orientasi Baru 

(April 2012), 20 
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sendiri. Ia menyatakan bahwa tubuh Yesus adalah tubuh dari 

Logos itu sendiri.
14 

Jadi, Kristus adalah Allah sepenuhnya. 

B. Kristologi dari bawah: kristologi yang menekankan 

kemanusiaan Yesus 

Kristologi dari bawah adalah refleksi eksistensial  

umat beriman sekitar Yesus Kristus pada pangkal 

pengalaman dengan Yesus selagi hidup di dunia. Yesus 

dialami (hidup) sebagai manusia di tengah manusia lain dan  

Ia   mengalami   nasib   buruk   seperti   yang  dapat menimpa 

manusia  fana.
15  

Dengan  kata  lain,  kristologi  dari    bawah 

adalah kristologi yang menekankan kemanusiaan Yesus. 

Pemikiran tentang Kristus dalam penekanan sebagai 

manusia merupakan pemikiran Origenes.
16 

Pemikirannya 

dipengaruhi oleh Gnostik dan filsafat Yunani yang saat itu 

sedang berkembang. Ajarannya sebagai berikut: 

Pada mulanya ada Allah, dikelilingi oleh malaekat- 

malaekat yang tak terhitung jumlahnya. Dunia dan 

manusia belum ada. Kemudian  malaekat-malaekat 

 
 

14 
Abraham van de Beek, Kristus Pusat Kehidupan diterjemahkan 

oleh Otto Sihotang), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 48 
15 

JB Banawiratma, Kristologi dan Allah Tritunggal, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1994),29 
16 

Origenes adalah seorang Mesir yang memiliki bakat luar biasa dan 

menguasai   filsafat  Yunani   dan  memiliki   pengetahuan  Alkitab   yang 

mendalam. Pada umur 17 tahun ia sudah menjadi kepala kursus agama 

(katekisasi) bagi orang yang akan masuk Kristen. Buku-buku yang 

ditulisnya berjumlah ratusan. (lih. Van den End, 73) 
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itu, kecuali satu, menjauhkan diri dari Allah. Tetapi 

semakin jauh mereka dari Allah, semakin melekat 

pada mereka sesuatu yang berat dan jelek, yang 

tidak ada sebelumnya, dan yang kita sebutkan zat- 

benda (materi). Begitulah dunia dan tubuh kita 

terbentuk. Tetapi Kristus turun dari sorga untuk 

melepaskan malaekat-malaekat yang terkurung 

dalam materi itu. Ia mengajarkan kepada malaekat- 

malaekat atau jiwa itu jalan untuk kembali kepada 

Allah, yaitu kasih dan askese. Lalu, segala sesuatu, 

termasuk malaekat yang telah jatuh paling dalam 

(iblis), naik lagi kepada Allah, dan materi (tubuh) 

yang melekat pada mereka  “menguap kembali.
17

 

 
Pemahamannya tentang kristologi dipengaruhi 

ajarannya. Pemikiran Origenes bertitik tolak Firman ilahi 

seperti dipahami oleh tradisi Kristen-Yunani. Firman Allah 

dan Anak Allah dalam kepraadaan-Nya disamakan dengan 

Hikmat ilahi. Firman/Hikmat ilahi itu sezat dengan Allah 

yang satu dan esa. Tidak terlalu jelas Origenes memikirkan 

relasi antara Firman/Hikmat ilahi dan Allah. Allah dan anak 

dikatakan dua “benda”. Anak disebut sezat, sehakikat (homo- 

ousios) dengan Allah. Ia ingin mengatakan bahwa Firman itu 

sejenis dengan Allah, dengan arti itu Allah berarti ilahi. 

Namun Firman itu ternyata tidak setingkat dengan Allah dan 

satu dengan Allah. Firman itu sebagai “Allah kedua”. Firman 

 
17 

Th. Van den End, Harta Dalam Bejana,73-74 
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itu lahir dari Bapa sehingga ada “dua benda”, “dua diri” yang 

mandiri.
18

 

Pemikiran origenes dipertahankan oleh Arius
19 

meski 

pemikiran Arius dituangkan dalam bentuk yang lebih keras 

dari Origenes.
20 

Menurut Arius monotheisme Kristen hanya 

dapat dijamin kalau dipertahankan bahwa hanya Allah Bapa 

saja yang boleh disebut Allah dan Logos adalah ciptaan. 

Memang Anak berasal dari Allah Bapa teteapi Ia mempunyai 

permulaan dan Ia harus dibedakan dengan jelas dari Bapa. 

Keilahian Anak juga lain dengan keilahian Bapa, sebab Ia 

diciptakan dari “apa yang tidak ada”.
21 

Bahkan menurut 

Arius, Ia bukan dari kekekalan, bukan ilahi, melainkan 

makhluk, yaitu salah seorang malaikat yang tertinggi, dan 

yang kemudian diangkat menjadi Anak Allah.
22

 

Melalui pemaparan tentang kristologi atas dan 

kristologi bawah tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan 

pemikiran terus berkembang. Rumusan kristologi tidak 

muncul begitu saja. Meskipun kekristenan meyakini bahwa 

Yesus   adalah   manusia   dan   Tuhan   namun kenyataannya 

 
18 

Groenen, Sejarah Dogma Kristologi, 119 
19 

Arius adalah seorang teolog dan menjadi pendeta dari salah satu 

gereja di kota Mesir (lih Th. Van den End, 75) 
20 

Th. Van den End, Harta Dalam Bejana,75 
21 

Christian de Jonge, Gereja Mencari Jawab, 3 
22 

Th. Van den End, Harta dalam Bejana,75 
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pemahaman tentang Yesus tetap saja beragam. Perbedaan 

pandangan tentang Yesus yang telah dimulai dalam  

Perjanjian baru sendiri, terus berlanjut dalam tiga abad 

pertama bahkan juga pada abad-abad berikutnya.
23

 

Pandangan yang beragam tersebut menimbulkan 

pertentangan bahkan pertikaian antara pengikut Ireneus dan 

Origenes yang terjadi kira-kira mulai tahun 315. Azas-azas 

Ireneus dipertahankan oleh Athanasius sedangkan pemikiran 

Origenes diwakili oleh Arius. Pandangan Arius tentang 

Kristus adalah “Allah kedua” atau dengan kata lain Kristus  

itu dibawah Allah ditolak oleh Athanasius yang menyatakan 

Kristus adalah Allah sepenuhnya. Pertikaian semakin hebat, 

itulah sebabnya Kaisar Konstantinus mengadakan suatu 

konsili  di  Kota  Nicea  (325)  dengan  tujuan  supaya Gereja 

bersatu.
24  

Konsili  Nicea  merupakan  reaksi  terhadap ajaran 

Arius. Konsili besar yang pertama dalam sejarah kekristenan 

ini mewartakan bahwa dalam diri Yesus dari Nazaret, sang 

Kristus, Allah yang betul-betul telah menyatakan diri di bumi 

ini. Pribadi Yesus tidak dapat dikatakan hanya ciptaan saja, 

melainkan Pribadi Allah Putra. Konsili Nicea menghasilkan 

sebuah draf Pengakuan Iman Nicea: 

 

23 
Bambang Subadrijo, Yesus Sang Titik Temu dan Titik Tengkar, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia & UPI STT Jakarta, 2016), 21 
24 

Th. Van den End, Harta dalam Bejana,76-77 
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We believe in one God, the Father almighty, 

maker of all things visible and invisible; 

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, 

begotten from the Father, only-begotten, that is, 

from the substance of the Father, God from God, 

light from light, true God from true God, 

begotten not made, of one substance with the 

Father, through whom all things came into 

being, things in heaven and things on earth, Who 

because of us men and because of our salvation 

came down and became incarnate, becoming 

man, suffered and rose again on the third day, 

ascended to the heavens, and will come to judge 

the living and the dead; 

And in the Holy Spirit. 

But as for those who say, There was when He 
was not, and, Before being born He was not, and 
that He came into existence out of nothing, or 
who assert that the Son of God is of a different 
hypostasis or substance, or is created, or is 
subject to alteration or change-these the 

Chatolic Church anathematizes.
25

 

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa 

yang Mahakuasa, pencipta segala sesuatu, baik 

yang kelihatan maupun tidak kelihatan. 

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak 

Allah yang diperanakkan dari Bapa sebagai 

Anak  yang  tunggal,  yang  berasal  dari  Allah 

 

25 
J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds 2nd ed., (London:  

Longmans, 1960), 215-216 
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sejati, diperanakkan dan tidak diciptakan, 

sehakikat (homoousion) dengan Bapa, yang 

melalui-Nya segala sesuatu dijadikan, segala 

sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang 

karena kita manusia dan demi keselamatan  

kita, telah turun dan berinkarnasi menjadi 

manusia, menderita dan bangkit lagi pada hari 

yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang 

kembali untuk menghakimi orang yang hidup 

dan yang mati: 

Dan kepada Roh Kudus.
26

 

 
Melalui hasil Konsili di Nicea disampaikan rumusan 

bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Allah, sehingga 

ajaran Arius dikutuk. Oleh karena rumusan tersebut belum 

begitu jelas sehingga pertikaian bukan selesai melainkan  

terus berlangsung terus. Bahkan secara diam-diam ajaran 

Arius tetap menyebar. Akhirnya Arius dan Athanasius secara 

bergilir dibuang oleh Kaisar. Untuk mengurangi pertikaian 

yang berlangsung terus maka tahun 381 diadakan konsili 

Konstantinopel. Dalam Konsili Konstantinopel Pengakuan 

Iman Nicea diteguhkan kembali oleh Konsili Konstantinopel 

dan rumusannya dikenal sebagai Pengakuan Iman Nicea- 

Konstantinopel. Rumusan Pengakuan Iman Nicea- 

Konstantinopel sebagai berikut: 

 

26 
Groenen, Sejarah Dogma Kristolog.,132 
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And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten 

Son of God, begotten from the Father before all 

ages, light from light, true God from true God 

begotten not made, of one substance with the 

Father, through Whom all things came into 

existence, Who because of us men and because  

of our salvation came down from heaven, and 

was incanate from the Holy Spirit and the Virgin 

Mary and became man, and was crucified for us 

under Pontius Pilate, and suffered and was 

buried, and rose again on the third day 

according to the Scrptures and ascended to 

heaven, and sits on the right hand of the Father, 

and will come again with glory to judge living 

and dead, of Whose kingdom there will be no 

end; 

And in the Holy Spirit, the Lord and life-giver, 

Who proceeds from the Father, Who with the 

Father and the Son is together worshipped and 

together glorified, Who spoke through the 

prophets; in one holy Catholic and apostolic 

Church, We confess one baptism to  the 

remission of sins; we look forward to the 

ressurection of the dead and the life of the world 

to come. Amen. 
27

 

Rumusan Konstantinopel tersebut hendak 

memperhatikan semua unsur yang terkandung dalam Alkitab: 

bahwa Allah itu esa (hal yang diabaikan oleh Origenes), 

bahwa  Kristus  tidak  boleh  disamakan  begitu  saja   dengan 

 

27 
J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds, 297-298 
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Allah Bapa (hal yang diabaikan oleh Ireneus) dan bahwa 

Kristus adalah Allah (yang diabaikan oleh Arius). Rumusan 

ini ternyata tidak “masuk akal” dan tidak memuaskan akal 

manusia tetapi pemberitaan Alkitab harus dihormati.
28

 

Konsili yang diadakan dengan tujuan supaya gereja 

bersatu dan pemahaman tentang Allah dan Kristus satu 

ternyata tidak tercapai. Hal ini semakin terbukti bahwa 

pertikaian tentang Kristus semakin meledak. Nestorius 

seorang patriak Konstantinopel pada tahun 428 dan Cyrillus 

patriakh Alexandria bertikai persoalan kemanusiaan dan 

keilahian Kristus. 

Nestorius mewakili mazhab Antiokhia. Mazhab ini 

menafsirkan Alkitab, termasuk cerita-cerita Injil mengenai 

Yesus sebagai manusia. Pada pihak lain mereka sebagai  

orang Yunani sulit menerima bahwa semua cerita tentang 

Yesus sebagai manusia yang lapar, menangis, dan menderita 

juga berlaku untuk Anak Allah. Oleh sebab itu kemanusiaan 

Yesus dengan tajam dipisahkan dari keilahian-Nya. 

Hubungan antara kedua tabiat Kristus dilihat sebagai “Logos 

yang mendiami kemanusiaan Yesus dan kehendak Yesus 

sebagai   manusia   bertindak   sesuai   dengan   Logos  dalam 

 

 
28 

Th Van den End, Harta dalam Bejana ,77 
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penyelamatan manusia.
29 

Bapa Gereja yang memiliki 

pandangan kristologi atas adalah Cyrillus. Ciryllus mewakili 

mazhab Alexandria. Mazhab ini sangat menekankan bahwa 

demi keselamatan manusia dua tabiat Kristus berhubungan 

sekali. Logos benar-benar bergabung dengan kemanusiaan 

Kristus ehingga kedua tabiat itu tidak dapat dibedakan. 

Kemanusiaan  Yesus  begitu  dikuasai  Logos,  sehingga tidak 

perlu berbicara tentang kehendak Yesus sebagai manusia.
30

 

Nestorius mengatakan bahwa hubungan antara kedua 

tabiat Kristus itu tidak begitu erat, misalnya seperti minyak 

dengan air dalam satu gelas. Zat-zat itu tidak bercampur, 

tetapi masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri. 

Cyrillus menyatakan bahwa hubungan itu adalah seperti 

antara susu dan air: sifat khusus air tidak nampak lagi ketika 

dicampur dengan susu. Begitu juga sifat-sifat khusus dari 

kemanusiaan Kristus menjadi hilang ketika tabiat itu 

digabungkan dengan keilahian Kristus, sehingga tubuh 

Kristus mengambil alih sifat-sifat ilahi, seperti kekekalan. 

Pengikut Cyrillus justru memiliki pandangan ekstrim bahwa 

kedua  tabiat  Kristus  bercampur  sedemikian  rupa     hingga 

 

 

 
29 

Christian de Jonge, Gereja Mencari Jawab, 6 
30 

Ibid 
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menjadi satu tabiat saja, golongan ini disebut sebagai kaum 

monofisit. 
31

 

Kedua mazhab tersebut tidak dapat saling menerima. 

Dalam pertikaian antara Nestorius dan Cyrillus sekali lagi 

bergumul jiwa Origenes dan jiwa Ireneus. Pemikiran 

Nestorius bersumber pada teologia Origenes, sedangkan 

Cyrillus adalah pengikut Ireneus dan Athanasius. Oleh karena 

kedua mazhab tersebut bertikai maka pada tahun 451 

diadakan konsili Chalcedon. Keputusan dalam konsili 

tersebut merupakan jalan tengah antara kedua mazhab: 

Kristus tak terbagi, tak terpisah (melawan Nestorius), Kristus 

tak bercampur, tak berubah (melawan kaum monofisit). 

Keputusan tersebut mengakibatkan perpecahan dalam Gereja 

Kristen. Nestorius dan pengikutnya memisahkan diri menjadi 

Gereja    Nestorian,    Kaum    monofisit    dan     pengikutnya 

memisahkan diri menjadi Gereja Koptik.
32

 

3.1.3 Sofia Menjadi Manusia: Kristologi Alternatif 

Pemahaman/ajaran  mengenai  „Tuhan  Yesus sebagai 

Allah‟ mengalami proses perdebatan selama hampir 400 

tahun (l.k. th. 80 s/d th. 451), dan itupun belum mendapatkan 

kata   sepakat   dari   semua   aliran-aliran   dalam kekristenan 

 
31 

Th. Van den End, Harta Dalam Bejana,78 
32 

Th. Van den End, Harta Dalam Bejana, 78 



72   “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

(bahkan sampai hari ini!). Paham dari kelompok-kelompok 

yang saling berbeda, oleh campurtangan dan kepentingan 

politis Kaisar Roma yang berkuasa, silih berganti menguasai 

ajaran resmi gereja. Paham pihak yang kalah hampir selalu 

dikatakan sebagai paham yang sesat.
33

 

Pada konsili-konsili gereja di Nicea dan Chalcedon 

telah menghasilkan kredo atau pengakuan Iman Nicea yang 

telah menjadi istimewa penting dalam membentuk citra-citra 

kristiani mengenai Yesus. Dalam kredo tersebut dirumuskan 

rumusan tentang Bapa, Anak, dan Roh yang mencerminkan 

dogma trinitas. Susunan dalam kredo tersebut menyamakan 

Yesus sebagai “Anak sang Bapa” dan pribadi kedua dari 

Trinitas. Pada dirinya, Ia adalah Anak Allah yang tunggal, 

yang telah dilahirkan sebelum segala zaman, Allah dari 

Allah, Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, 

bahkan, “sehakikat dengan sang Bapa”. Rumusan tentang 

“Anak Allah” berurat berakar mendalam di dalam jiwa 

kolektif kristiani, akibatnya kristologi yang paling dikenal di 

dalam gereja maupun di luar gereja adalah kristologi “Anak 

Allah”.  Begitu  dikenalnya  kristologi  ini  sehingga    mudah 

 

 

 
33 

M.W.Wijanto, Allah Tritunggal dalam Injil Yohanes dalam Gema, 

(2008), 1 
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memandang sebagai kristologi definitif, tidak usah diubah 

lagi, mengikat dan normatif.
34

 

Rumusan resmi tentang kristologi dalam Perjanjian 

Baru memang belum ada tetapi telah ada bermacam-macam 

citra kristologi. Gambaran yang muncul dalam citra kristologi 

itu antara lain gambaran tentang Anak dan Bapa dan 

kristologi hikmat, yang melihat Yesus sebagai penjelmaan 

atau inkarnasi “hikmat Allah”. Kristologi hikmat tidak hanya 

memperkaya penggambaran mengenai Yesus tetapi juga 

memberikan     jendela     untuk     melihat     hakikat   bahasa 

kristologis.
35

 

Dalam tradisi Yahudi, sastra hikmat sering 

dipersnofikasikan dalam rupa feminin sebagai “Perempuan 

Hikmat”. Sejalan dengan personifikasi tersebut hikmat adalah 

kata benda feminin dalam bahasa Ibrani (hokmah), dalam 

bahasa Yunani (sofia).
36 

Jadi, budaya Yahudi telah mengenal 

adanya hikmat yang mewujud dalam bentuk 

kelemahlembutan, melayani, dan berkorban diri yang biasaya 

hal  itu  lebih  sering  muncul  pada  kaum  perempuan. Yesus 

 

34 
Marcus J. Borg, Kali Pertama Jumpa Yesus kembali: Yesus 

Sejarah dan Hakikat Iman Kristen Masa Kini (Meeting Jesus again for  

the first time: the historical Jesus and the heart of contemporary faith) 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 107-108 
35 

Ibid., 108 
36 

Ibid., 109 
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yang hadir dalam kurun waktu tertentu dalam masa 

kebudayaan Yahudi tertentu juga memperlihatkan sifat-sifat 

tersebut yakni kelemahlembutan, melayani, dan berkorban 

diri. Dengan demikian Yahudi tidak asing dengan apa yang 

dikerjakan oleh Yesus bahwa ada sifat feminis di dalam 

tindakan-Nya. (pencucian kaki para murid sebelum  

perjamuan malam, memecah roti dalam perjamuan malam, 

dan peristiwa penyaliban). Secara lebih luas dapat dijelaskan 

bahwa hikmat yang dihadirkan oleh Yesus akan cenderung 

pada sifat feminis. Kehadiran Yesus pada masa tertentu 

sebagai manusia yang menyatakan hikmat dalam tindakan- 

Nya membuka peluang untuk melihat pada sisi yang lain 

bahwa kristologi bukan hanya dari atas atau kristologi dari 

bawah tetapi juga kristologi sofia. 

Penggambaran Yesus dalam bahasa hikmat dapat 

dilihat juga dalam Injil Yohanes. Dalam bagian pengantar 

ditulis dengan jelas: 

Pada mulanya adalah firman, dan firman itu 

bersama-sama dengan Allah dan firman itu 

adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama 

dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia 

dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah 

jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia 

ada hidup dan hidup itu adalah terang 

manusia....Ia telah ada di dalam dunia dan dunia 

dijadikan     oleh-Nya,     tetapi     dunia      tidak 
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mengenal-Nya.Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan- 

Nya itu tidak menerima-Nya....Firman itu telah 

menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemulian-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 

Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan 

kebenaran.
37

 

 
Dalam bagian ini, Yesus yang dikenali dan dihayati 

lewat pengalaman sehari-hari yang nyata, diungkapkan dalam 

pola pikir sastra hikmat (masih dalam kerangka pikir dan 

iman Yahudi). Dalam injil Yohanes memang tidak dipakai 

kata „hikmat‟ (atau „sofia‟ dalam bahasa Yunani), tetapi 

dipakai kata „logos‟. Kata „logos‟ ini secara harafiah 

bermakna „kata/firman‟, „pikiran‟, „ilmu‟, tetapi dalam alam 

pikir Yunani kata „logos‟ ini juga dipakai untuk menyebut 

tokoh  „ilahi‟  yang  menjembatani  jarak  Allah  dan manusia 

(band. dengan „kata‟ yang menjembatani komunikasi antar 

manusia).
38 

Di dunia Yunani gagasan "logos" sudah terkenal. 

Logos itu menciptakan dunia, mengatur segala sesuatu dan 

menjadi "jiwa dunia semesta" dan tentu saja alat komunikasi, 

alat penyataan.
39

 

 
 

37 
Yohanes 1:1-4, 10, 11, 14 

38 
M.W.Wijanto, Allah Tritunggal dalam, 7 

39 
Groenen, Sejarah Dogma Kristologi, 55 
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Para pakar telah lama memperhatikan adanya 

hubungan erat antara “logos” yang dikatakan oleh Yohanes 

dan sofia yang dikatakan oleh tradisi Yahudi. Sofia hadir 

bersama Allah sejak semulanya, aktif dalam penciptaan dan 

kini hadir dalam dunia yang diciptakan. Kesetaraan atau 

ekuivalen fungsional antara logos dan sofia ini menyarankan 

bahwa dapat dibenarkan bila logos digantikan oleh sofia, 

“Firman” diganti “Sofia”, dalam pengantar Injil Yohanes. 

Selain itu, karena Sofia adalah suatu kata benda feminin 

dalam bahasa Yunani, maka kata-kata ganti di dalam 

pengantar juga menjadi feminin. Jadi puncaknya “dan Sofia 

itu  telah  menajdi  manusia  dan  diam  diantara  kita”. Yesus 

adalah inkarnasi Sofia ilahi, Sofia yang menjadi manusia.
40

 

Kristologi terus berkembang sejalan dengan 

perubahan waktu dan menjangkau wilayah yang lebih luas 

dalam pengaruh maupun interaksi budaya-budaya yang ada 

dan hidup pada masyarakat setempat. Demikian pula ketika 

kristologi masuk ke wilayah Asia, tidak dapat 

dikesampingkan tatanan sosial, budaya, dan pemikiran yang 

berkembang pada bangsa-bangsa di Asia pada waktu itu 

(sejak hadirnya di Asia yang dibawa oleh bangsa-bangsa 

Eropa yang sedang berada di puncak ekspansinya). 

 
40 

Markus J. Borg., Kali Pertama Jumpa, 124-125 
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3.1.4. Kristologi Asia 

Perjumpaan dengan Kristus selalu dialami dan terjadi 

dalam konteks tertentu. Itulah sebabnya kristologi pun harus 

mengindahkan kenyataan hidup umat yang dilayani yang 

berada dalam multi konteks.
41 

Konteks Asia tidak dapat 

dilepaskan bahwa orang Asia hidup dalam dunia  yang   kaya 

dengan tradisi-tradisi agama besar, dampak-dampak 

modernisasi, kelaparan, kemiskinan, dan rasisme. 

Pergumulan orang Asia paling tidak dapat digambarkan 

sebagaimana dinyatakan oleh Emerito P. Nacpil yang 

memiliki paling tidak tujuh ciri khas, yaitu: (1) kemajemukan 

dan keanekaragaman bangsa, masyarakat, kebudayaan, 

lembaga-lembaga sosial, agama, ideologi, dll; (2) kebanyakan 

negara di kawasan Asia mempunyai pengalaman masa 

kolonial; (3) kebanyakan negara Asia sedang melakukan 

pembangunan dan modernisasi. Orang Asia ingin 

mengembangkan dan mencapai pertumbuhan ekonomi, 

keadilan sosial, dan berdikari; (4) rakyat di Asia ingin 

mencapai jati diri yang otentik dan integritas budaya dalam 

konteks dunia modern; (5) Asia adalah tempat asal beberapa 

agama yang hidup dan sedang bangkit kembali, dan    agama- 

 
41 

JB. Banawiratma S.J, Ilmu-ilmu Agama dalam Kristologi. 

Orientasi Baru, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 57 
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agama tersebut telah membentuk budaya dan kesadaran 

orang-orang Asia; (6) rakyat Asia sedang mencari bentuk 

tatanan sosial yang dapat memampukan mereka dan umat 

manusia bisa hidup bersama secara terhormat di bumi ini; (7) 

masyarakat kristen adalah minoritas di tengah kancah Asia 

yang serba kompleks dan luas.
42 

Oleh karena itu kristologi 

Asia juga perlu dibangun sesuai konteks yang ada. Hal ini 

telah  dinyatakan  oleh  R.S.  Sugirtharajah  bahwa  kristologi 

Asia tidak perlu mengacu kepada hal-hal yang disimpan 

sebagai sesuatu yang suci di dalam kitab-kitab Injil atau 

dalam tulisan-tulisan Kristen mula-mula lainnya dan tulisan- 

tulisan kanonik melainkan perlu memiliki wawasan 

penafsiran baru yang terbuka. Melalui penafsiran baru yang 

terbuka  orang  Asia  akan  dapat  mengurai  tentang    misteri 

Yesus.
43

 

Perumusaan doktrin kristologi, diakui atau tidak 

merupakan hasil pemikiran dan pergumulan teolog Barat 

dalam menjawab tantangan yang sedang berkembang pada 

waktu itu. Apabila konsep kristologi Barat diterapkan 

langsung  dalam  konteks  Asia,  maka  konsep  tersebut  bisa 

 

42 
Douglas J. Elwood, Teologi Kristen Asia (Asian Christian 

Theology) (Jakarta: BPK gunung Mulia, 2004), 19-20 
43 

R.S. Sugirtharajah (peny.), Wajah Yesus di Asia (Asian Faces of 

Jesus) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 3-4 
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tidak menjawab pergumulan orang-orang Asia yang memiliki 

pergumulannya sendiri. Beberapa model kristologi di bawah 

ini memperlihatkan bagaimana orang-orang Asia 

merumuskan dalam konteks dimana mereka tinggal. 

A. Kristologi Minjung (Rakyat) di Korea 

Kata Minjung terdiri dari dua suku kata Min dan Jung. 

Min diterjemahkan sebagai orang-orang atau rakyat 

sedangkan Jung diterjemahkan sebagai massa atau banyak. 

Jadi Minjung memiliki arti “rakyat banyak”.
44 

Minjung 

merujuk pada orang-orang yang ditekan secara politik, 

mengalami diskriminasi, miskin, tidak memiliki kekuatan 

dalam budaya, ras, dan agama.
45 

Byung Mu Ahn adalah 

seorang teolog dari Korea yang mengatakan: 

“Althought New Testament Scholarsip has focused 

a great deal of attention on the people who were 

the audience and the object of Jesus teaching, not 

much attention has been paid to the social 

character of his audience. Consequently the words 

and deeds of Jesus have been desocialized”
46

 

 

 

 
 

44 
Scott W. Sunguist, A Dictionary of Asian Christianity, (Michigan: 

William B. Eerdmands Publishing Company, 2001), 552 
45 

Kim Yong Bock, Minjung Theology: people as the subjects of 

history, (Singapore: The Commision on Theological Concern, 1981), 17 
46 

Byung Mu Ahn, “Jesus and the Minjung in the Gospel of Mark,” 
Minjung Theology: people as the subjects of history, (Singapore: The 

Commision on Theological Concern, 1981), 136 
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Berdasarkan hal tersebut Byung Mu  Han  

memberikan penjelasan tentang orang-orang banyak yang 

berhimpun di sekitar Yesus. Orang banyak tersebut 

menurutnya adalah okhlos (Markus 2:4). Istilah okhlos 

muncul 38 kali di Injil Markus, 49 kali di Injil Matius, dan 41 

kali di Injil Lukas. Menurut Byun Mu Han, Markus 

menjelaskan yang termasuk okhlos terdiri dari  tiga  

kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang kerasukan 

roh jahat (mark 1:21, 34), seorang penderita kusta (Mark 

1:40), orang lumpuh (Mark 2:1), seorang yang sebelah 

tangannya lumpuh (3:1). Kelompok kedua adalah para 

pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kelompok ketiga 

adalah orang-orang yang miskin secara materi. Kelompok 

keempat     adalah     perempuan-perempuan     yang      minta 

kesembuhan.
47  

Kelompok-kelompok  tersebut  adalah orang- 

orang yang termarjinal dalam mayarakat (Mark 2:3-17). 

Mereka adalah orang-orang yang terasing dalam masyarakat. 

Namun demikian Yesus berbelas kasih kepada mereka karena 

mereka seperti domba yang tak bergembala (Mark 6:34). Jika 

Minjung memiliki arti “rakyat banyak” maka kelompok- 

kelompok orang yang ada di sekitar Yesus dapat disebut 

sebagai Minjung. 

 
47 

R.S. Sugirtharajah, Wajah Yesus di Asia, 263-264 
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Kristologi tradisional telah dengan taat asas 

menerangkan pandangannya tentang peran Yesus dalam 

bingkai drama Allah, yakni Yesus adalah sang Mesias sejati 

yang telah melakukan kehendak Allah. Kristologi Minjung 

tentu tidak dapat begitu saja mengikuti kristologi tradisional 

hasil dari pergumulan orang-orang Barat. Bagi Minjung, 

Yesus menyamakan diri-Nya dengan teriakan-teriakan dan 

harapan-harapan Minjung. Kisah tentang penyembuhan  

bukan merupakan sebuah program Yesus yang telah 

dicanangkan sebelumnya, melainkan Minjung datang dan 

meminta kepada Yesus untuk menolong mereka. Dengan kata 

lain, orang-orang sakit itulah yang memprakarsai terjadinya 

kejadian-kejadian penyembuhan. Yesus bukanlah Kristus 

yang menghadapi manusia dari sudut pandang Allah 

melainkan Kristus yang menghadapi Allah dari sudut 

pandang manusia.  Jadi  Minjung adalah  konkret  dan sedang 

menderita, karena itu Yesus menyatukan diri dengan Minjung 

yang menghadapi Allah dari arah mereka.
48

 

B. Kristologi Penyangkalan diri oleh Kosuke Koyama 

Kosuke Koyama adalah  seorang teolog Jepang   yang 

menemukan Yesus di pinggiran kehidupan. Yesus berambut 

pirang dari teologi Barat  menurut Koyama telah   menempati 

 

48 
Ibid., 264 
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pusat panggung teologi dan misi yang telah bertahun-tahun 

memberikan penderitaan bagi orang-orang Asia karena tidak 

cocok dengan kehidupan orang Asia. Koyama keras 

berpendirian   bahwa   Yesus   adalah   pusat   dan  senantiasa 

bergerak menuju pinggiran sehingga Ia menyingkapkan 

pikiran Allah, yang prihatin terhadap rakyat pinggiran.
49

 

Jika kekristenan hendak menyapa Asia dalam 

keseharian hidupnya dan mengajak orang Asia memiliki 

pengenalan akan Kristus dan masuk ke adalam agama kristen 

maka kekristenan harus memperlihatkan cara hidup 

penyangkalan diri, bukan penonjolan diri. Penyangkalan diri 

yang dimaksud adalah hidup bersama orang lain dan    belajar 

dari mereka, mendengar cerita mereka, lalu memberitakan 

cerita kita sebagai pelengkap cerita mereka.
50 

Penyangkalan 

diri adalah tindakan religius –bukan rumusan tentang agama- 

yang dalam agama Buddha dinyatakan dalam sebuah   simbol 

mencukur habis alis matanya. Tindakan penyangkalan diri 

dalam Buddhisme mengakarkan diri pada kesatuan hikmat 

dan kemurahan hati. Hikmat bukan sebuah “filosofi” dalam 

rumusan Barat melainkan sebuah “jalan”. Berjalan pada jalan 

ini   harus   disertai   dengan   melakukan    tindakan-tindakan 

 
49 

R.S. Sugirtharajah, Wajah Yesus di Asia, 202-203 
50 

Ebenhaizer I. Nuban Timo, Pencarian Kesaksian Kristen yang 

relevan di Asia. Jurnal Ledalero (Desember 20130, 291-292 
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kemurahan.
51 

Tindakan penyangkalan diri berarti sebuah 

tindakan yang menyatakan hikmat dan kemurahan hati, tidak 

akan menjadikan orang menganggap dirinya lebih baik dari 

pihak lain tetapi menempatkan pihak lain sebagai subyek 

yang sangat berharga. 

Jika kekristenan ingin diterima dalam kehidupan Asia 

maka mau tidak mau penyangkalan diri merupakan hal yang 

harus selalu dilakukan. Kristus memandang penyangkalan 

diri secara serius. Seluruh berita injil berpancar dari 

penyangkalan diri Yesus-Kristus sebagaimana dikatakan 

dalam Markus 10:45 “karena Anak Manusia juga datang 

bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk 

memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak 

orang”.
52 

Itulah sebabnya jika kekristenan dirumuskan 

sebagai “kekristenan yang superior”, “kekristenan sebagai 

agama yang terbaik”, dan kekristenan finalitas”
53 

maka tidak 

lagi mencerminkan tindakan Kristus. 

Menurut Kosuke Koyama finalitas yang disaksikan 

Alkitab bukan finalitas sebagaimana dirumuskan oleh teologi 

Barat. Finalitas Kristus tidak dapat dibuktikan melalui  bukti- 

51 
Kosuke Koyama, Tak Ada Gagang pada  Salib:  Meditasi 

mengenai  pikiran  yang  disalibkan  di  Asia  (No  Handle  on  the  Cross) 

( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), 42-43 
52 

Ibid., 44 
53 

Ibid.,116 
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bukti obyektif, tetapi dapat dirasakan melalui pendengaran 

dan penglihatan. Finalitas Kristus adalah finalitas yang  

diejek, diludahi, ditanggalkan pakaianNya. Finalitas Kristus 

terwujud dalam sebuah kisah makan bersama-sama     dengan 

orang-orang berdosa. Finalitas seperti ini merupakan finalitas 

kristologis.
54 

Finalitas ini bukan sebuah konsep tetapi sebuah 

tindakan. Jadi kekristenan harus mau untuk diludahi dan 

diejek. Selama kekristenan masih merasa diri superior, 

merasa lebih baik maka finalitas yang kristologis tidak   akan 

dapat diwujudkan dan kekristenan akan semakin  

ditinggalkan. 

3.1.5 Kristologi di Indonesia 

Kristologi yang disusun sepanjang  sejarah  

mengalami perkembangan secara terus menerus. Hal ini  

dapat disebabkan bukan hanya karena pemikiran manusia 

berkembang dan berubah, melainkan juga Yesus Kristus 

melampaui pikiran, perkataan dan bahasa manusia.
55 

Bagaimana kristologi harus dikerjakan di Indonesia?   Diakui 

maupun tidak, gereja-gereja di Indonesia masa kini umumnya 

masih kuat berpegang pada kredo-kredo –termasuk di 

dalamnya konsep  tentang kristologi-  yang dirumuskan  pada 

 

54 
Ibid., 119-125 

55 
Groenen, Sejarah Dogma Kristologi, 285 
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abad ke empat dan ke lima padahal rumusan tersebut berada 

dalam konteks yang berbeda dengan konteks Indonesia. 

Gereja-gereja di Indonesia tumbuh di tengah konteks plural 

baik dalam hal etnis, budaya maupun agama. Konteks ini 

tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Untuk membangun suatu kristologi di Indonesia 

beberapa hal perlu dikerjakan yaitu Kristologi yang tercipta  

di dunia barat disingkirkan terlebih dahulu karena kristologi 

barat kontekstual dengan dunia barat. Latar belakang dunia 

yang antroposentris, sekular, personal-individual, dunia yang 

menjunjung kebebasan belum tentu ditemukan di Indonesia. 

Kristologi abad III-IV untuk sementara waktu dibiarkan 

terlebih dahulu. Jika ingin disusun kristologi yang 

kontekstual maka harus terarah pada konteks Indonesia. 

Konteks Indonesia serba majemuk (Bhineka Tunggal Ika). 

Secara unik, kultural, dan religius sehingga deiperlukan kerja 

sama antara berbagai macam pemikir juga diadakan analisis 

sosial dan penyelidikan dari segi antropologi budaya 

khususnya antropologi budaya religius mengingat pluralisme 

religius yang mencolok di Indonesia. Mentalitas orang 

Indonesia khususnya Jawa sangat lunak dengan daya 

penyerap yang sangat tinggi yang tanpa kehilangan identitas 

dasarnya sanggup menyerap begitu banyak pengaruh dari luar 
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(Hindu, Buddha, Islam, China) yang berakhir dengan 

diintegrasikan ke dalam struktur dasar yang tetap sama. Mesti 

diselidiki lebih jauh mengenai apa yang dipikirkan oleh orang 

Indonesia sehubungan dengan Yesus Kristus mengingat 

pengaruh agama dan tradisi Islam di Indonesia. Meskipun 

hanya diberi perhatian sedikit saja namun agama Islam 

mempunyai   “kristologinya”   sendiri   (tegasnya  Yesuologi, 

teologi tentang nabi Isa).
56

 

3.2. Misiologi 
 

3.2.1 Definisi Misi dan Misiologi 

Kata “misi” yang dalam bahasa latin “missio” 

memiliki arti perutusan. Kata missio adalah bentuk substantif 

dari kata kerja mittere yang mempunyai pengertian dasar: (1) 

membuang, menembak, membentur; (2) mengutus,  

mengirim;     (3)     membiarkan,     membiarkan     pergi;  (4) 

mengambil/menyadap,    membiarkan    mengalir     (darah).
57

 

Legrand dalam Endmund Woga
58 

mengatakan bahwa kata 

“mittere” berasal dari kata Yunani “pempein” dan 

“apostelein”  yang  berarti  mengutus.  Kata  “pempein”   dan 

 

56 
Ibid., 289 

57 
K Prent, c.m., dkk., eds., Kamus Latin-Indonesia, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1969), 539-540 
58  

Endmund  Woga,  CSsR,  Dasar-dasar  Misiologi,   (Yogyakarta: 
Kanisius, 2002), 14 
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“apostelein” terdapat 206 kali di dalam Kitab Suci Perjanjian 

Baru. “orang yang diutus” atau “missionarius” diterjemahkan 

dari kata “apostolos”, sedangkan tugas yang mereka 

laksanakan disebut missio sebagai terjemahan dari 

“apostole”.
59 

Dalam kehidupan Gereja, misi dipahami  

sebagai “mengutus” atau “mengirim”. 

Istilah misiologi adalah bentukan lanjut dari kata 

missio. Secara etimologi, istilah ini menunjuk kepada disiplin 

ilmu pengetahuan (logos) yang menjadikan peristiwa atau 

tindakan perutusan (misi) sebagai obyek penelitian. Jadi, 

misiologi adalah penelitian ilmiah dan penjabaran sistematis 

mengenai   perutusan.   Dalam   refleksi   teologis,   misiologi 

bukan hanya ilmu tentang perutusan, tetapi lebih dari itu 

adalah teologi perutusan.
60

 

3.2.2 Paradigma tentang Misiologi dalam sejarah Misi 

Paradigma tentang misi tidak terbentuk begitu saja 

melainkan dipengaruhi oleh sebuah konteks. Paradigma 

tentang misi akan mempengaruhi gereja dalam melaksanakan 

tugas panggilannya. Itulah sebabnya paradigma misi dapat 

dipahami sebagai keseluruhan konstelasi dari keyakinan, 

nilai-nilai,    teknik-teknik    yang    dipahami    bersama  oleh 

 

59 
Lucien Legrand, Unity and Plurality: Mission in the Bible, 

(Maryknoll: Orbis Books, 1990), 14 
60 
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anggota-anggota suatu komunitas.
61 

Paradigma misi dalam 

sebuah waktu tertentu juga akan dipengaruhi oleh teologi 

yang sedang berkembang juga. Mempelajari paradigma misi 

dalam era tertentu akan membantu orang melihat orang 

kristen atau gereja melaksanakan misinya. 

Menurut David J. Bosch, secara garis besar terdapat 

beberapa pergeseran paradigma misi dalam sejarah
62

: 

A. Paradigma Misi Apokaliptik dari Gereja Perdana
63

 

Paradigma misi pada era gereja perdana dapat dilihat 

dari prkatek misi yang terkandung dalam Injil Matius, Lukas 

dan Kisah Para Rasul. Injil Matius dari awal sampai akhir 

diarahkan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Gambaran 

tentang Yesus yang tinggal bersama murid-murid memberi 

arah misi untuk meneladani Dia. Menjadi murid berarti 

melibatkan suatu komitmen terhadap Kerajaan Allah dengan 

cara melaksanakan keadilan, kasih, kesetiaan terhadap 

kehendak Allah. Menjadi murid berarti menjadi orang yang 

terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Menurut matius tidak 

mungkin    menjadikan    murid-murid    tanpa   memberitahu 

61 
Hans Kung, “Paradigm Change in Theology: A Proposal for 

Discussion”, Paradigm Change in Theology, ed. Hans Kung dan David 

Tracy, (Edinburg: T&T, Clark Ltd, 1989), 7 
62 

David J. Bosh, Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi 

yang Mengubah dan Berubah, (Transforming Mission: Paradigm shifts in 

theology of mission), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 285-405 
63 
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mereka tentang suatu panggilan Allah untuk mempraktekkan 

keadilan terhadap orang miskin. Hukum kasih merupakan 

bagian integral dari misi. Matius mengkombinasikan 

pendekatan pastoral dan profetis dalam misi untuk orang 

Yahudi dan non-Yahudi karena kesetiaan Allah harus dilihat 

dalam kerangka Allah merangkul seluruh dunia. Perkataan 

“jadikanlah murid-Ku” bukan berarti harus menjadi anggota 

sebuah jemaat melainkankan bagaimana dalam sebuah 

komunitas kehendak Allah selalu dilaksanakan. Pemberitaan 

kehendak Allah ini merupakan misi yang dibawa oleh Yesus. 

Paradigma misi menurut Lukas Yesus pertama-tama 

adalah Mesias bagi orang Yahudi, namun Ia juga Juru 

Selamat bagi orang non-Yahudi. Dalam paradigma misi 

menurut Lukas, kesaksian adalah aspek yang penting. Istilah 

rasul dan saksi mempunnyai makna yang sama. Rasul-rasul 

menjadi saksi akan kebangkitan itu berarti menjadi saksi 

Kerajaan Allah di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Bagi 

Lukas tujuan misi adalah pertobatan individu dan 

pengampunan dosa serta keselamatan. Orang yang telah 

mengalami pertobatan dan pengampunan bertanggungjawab 

terhadap mereka yang berada di luar komunnitas. Tujuan misi 

bukan saja mempunyai dimensi spiritual melainkan ekonomi, 

sosial, politik, fisik, dan psikologis. Hal ini nampak dalam 
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kisah pelayanan Yesus yang terarah pada kondisi riil dari 

orang miskin, buta, dan tertindas. Yesus memperjuangkan 

keberpihakan Allah kepada orang miskin. Ia mengumumkan 

tahun pembebasan dan memulihkan orang yang tidak 

memiliki apa pun, orang yang tertindas dan yang sakit, serta 

memanggil orang kaya dan kuat untuk berbagi dengan  

mereka yang menjadi korban eksploitasi. Yesus menghendaki 

agar orang kaya memiliki sikap benar terhadap harta milik 

dan cara menggunakannya. Perdamaian merupakan bagian 

integral dari misi. Konsekuensi dari misi adalah kesediaan 

untuk berkorban menjadi martyr (saksi). 

Paradigma misi menurut Paulus bahwa identitas orang 

Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus adalah sama, semua 

adalah satu di dalam Kristus sehingga tidak ada budak atau 

orang merdeka, laki-laki atau perempuan, Yunani  atau 

Barbar. Pemahaman misi Paulus terhadap kedatangan Kristus 

yang kedua menjadi problem karena tidak segera datang. 

Itulah sebabnya muncul semangat misi yang didorong oleh 

tanggungjawab yang besar atas keprihatinan hidup orang lain 

dalam waktu yang dipahami begitu singkat. Paulus 

menekankan partisipasi orang Kristen di tengah dunia ini. 

Kekuatan untuk melayani Kristus dalam hidud sehari-hari 

merupakan  kesaksian  di  tengah  dunia  ini.  Partisipasi yang 
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dilakukan oleh orang kristen bukan sebuah upaya agara 

kedatangan Kristus segera tiba. Seperti Lukas, Paulus juga 

menekankan bahwa konsekuensi misi adalah penderitaan. 

Dan penderitaan hendaknya dipahami sebagai sharing dalam 

penderitaan Kristus. 

B. Paradigma Misi Gereja Patristik dan Ortodoks Timur
64

 

Paradigma misi pada era ini berbeda dengan 

paradigma misi gereja perdana. Pada era ini Teologi 

dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang yakni alam pikiran 

Yunani. Dalam pemikiran Ortodoks, misi sepenuhnya 

berpusat kepada gereja. Hal ini berakar dalam teologi Timur 

mula-mula, ketika tekanan yang bahkan lebih besar bahwa 

gereja adalah kerajaan Allah di muka bumi dan bahwa berada 

di dalam gereja berarti sama berada di dalam kerajaan 

tersebut. Jadi gereja adalah penyalur terang yang 

menyelamatkan dan perantara kuasa untuk pembaruan yang 

menghasilkan kehidupan. 

Sifat gerejawi misi berarti bahwa Gereja adalah tujuan 

pemenuhan Injil, dan bukan alat atu sarana misi. Gereja 

adalah bagian dari pesan yang diberitakannya. Misi tidak 

boleh dianggap sebagai fungsi gereja, kaum ortodoks 

menolak penafsiran-penafsiran yang instrumentalistis tentang 

 

64 
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Gereja. Demikian pula misi bukanlah pemberitaan sejumlah 

“kebenaran atau prinsip etis”, misi adalah “pemanggilan” 

orang untuk menjadi anggota dari paguyuban Kristen dalam 

bentuk yang konkret dan kelihatan. Gereja adalah tujuan  

misi, bukan sebaliknya. 

Karakter misi pada era ini terlihat dari ekspresi iman 

Gereja Timur yang memahami bahwa Gereja sebagai tanda, 

simbol, dan sakramen dari keilahian dalam hidup manusia 

untuk mengarahkan hati manusia kepada Allah dalam suatu 

dunia yang fatalistis. Liturgi ekaristi menjadi tempat dimana 

orang-orang percaya mendapatkan makanan yang menolong 

mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan hidup dan 

juga memperlengkapi mereka untuk “liturgi setelah liturgi”. 

Pendasaran misi di dalam kasih Allah daripada di dalam 

keadilan-Nya merupakan suatu pesan revolusioner dalam 

dunia yang apatis. Hidup baru sebagai identitas yang 

substansial dari keselamatan menambah kualitas dari 

keberadaan kristen yang tidak terbandingkan dan membantu 

dunia untuk mengarahkan pandangan kepada Allah. 

Kata kunci Gereja Ortodox adalah tradisi, doxologi, 

dan para Bapa Gereja. Gereja dianggap sebagai benteng yang 

harus mempertahankan doktrin yang benar. Gereja tidak 

memiliki perhatian terhadap mereka yang ada di luar  Gereja. 
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Kemapanan institusi gereja telah menutup keselamatan bagi 

dunia luar. Iman Kristen menjadi tertutup dan dinyatakan 

dalam upacara sakramen dan liturgi. Semangat eskatologis 

diganti oleh berbagai fase pendidikan iman, yaitu hidup baru 

dan tahap-tahap selanjutnya sampai akhirnya berjumpa 

dengan Allah. 

C. Paradigma Misi Gereja Katolik Abad Pertengahan
65

 

Pada era ini paradigma misi didasarkan pada Lukas 

14:23 yang mengatakan “Lalu kata tuan itu kepada 

hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan 

paksalah orang-orang yang ada di situ, masuk karena 

rumahku harus penuh”. Teks ini pertama kali digunakan 

dalam konteks pertikaian Augustinus dengan kaum Donatis.
66

 

Melalui teks ini ia mengajukan pendapat bahwa kaum 

Donatis harus dipaksa untuk kembali ke kawanan Katolik. 

Dalam perjalanan abad pertengahan teks ini kemudian 

diberlakukan sehingga ada pertobatan paksa terhadap orang- 

orang kafir dan Yahudi. 

Paradigma misi ini terus berlangsung berabad-abad 

sampai pada abad ke 16. Pada abad-abad berikutnya    sampai 

 
65 

Ibid., 334-368 
66 

Donatis adalah gerakan yang dipimpin oleh Donatus. Kaum 
donatis pernah berdebat dengan Santo  Agustinus  yang  menolak  skisma 

atau perpecahan gereja. 
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dengan abad 20 Lukas 14:23 ini tidak digunakan lagi secara 

eksplisit, tetapi sentimen di belakangnya terus bertahan. 

Gereja pada abad ini memiliki pemahaman bahwa di luar 

keanggotaan yang resmi dalam Gereja tidak ada keselamatan. 

Pada masa ini gereja mengalami perkembangan yang pesat, 

beralih dari sebuah kelompok minoritas kecil yang dianiaya 

menjadi sebuah organisasi besar yang berpengaruh. 

D. Paradigma Misi Reformasi Protestan
67

 

Penekanan pada kedaulatan Allah dalam era ini 

karang-kadang menghasilkan pengaruh yang melumpuhkan 

bahkan pada gagasan tentang keterlibatan misi tetapi dalam 

kesempatan lain kedaulatan ilahi dan pertanggungjawaban 

manusia diletakkan dalam ketegangan yang kreatif 

Ortodoksi Protestan cenderung memberi tekanan pada 

sifat iman yang obyektif dan meninggalkan pengalaman 

keselamatan yang personal. Di lain pihak Pietisme 

menekankan pengalaman beragama secara subyektif, 

sedangkan aliran lain mengatur keseimbangan antara dua 

dimensi: obyektif dan subyektif menjadi suatu kesatuan. 

Dalam hal misi, sebagian besar orang Protestan hidup dalam 

kerangka hubungan yang erat antara Gereja dan negara, tetapi 

kelompok Anabaptis dan Pietis menolak sikap tersebut. 
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E. Paradigma Misi Era Pencerahan
68

 

Paradigma misi pada era ini memberikan pemahaman 

bahwa inisiatif Allah tidak meniadakan usaha manusia dalam 

pemberitaan Injil. Penekanan pada kemuliaan Allah bergeser 

menjadi penekanan pada kasih Kristus, keselamatan untuk 

orang kafir dan social gospel. Penekanan pada aspek kasih 

sebagai luapan syukur kepada Allah yang di dalam Kristus 

telah mengasihi manusia mendorong semangat untuk 

membuat orang lain mengalami kesukaan yang sama. 

Motivasi kasih yang dilakukan dapat menyebabkan asketisme 

yaitu bahwa misi dilakukan untuk kepentingan diri sendiri 

melalui penyangkalan diri, perbuatan baik, dan pengorbanan 

diri dalam misi. Misi adalah tanggungjawab individu dan 

proklamasi Injil ditujukan kepada individu. 

Gereja di Barat pada era ini memandang bahwa misi 

sebagai bagian dari ekspansi kultur karena mereka merasa 

memiliki hak untuk memaksakan pandangan-pandangannya 

kepada pihak lain. Pandangan yang dianggap ideal dan 

bernilai oleh orang Barat dipaksakan kepada negara-negara 

lain yang menerima Injil. Demikian juga dalam hal teologi, 

apa yang telah diterapkan di Barat juga diterapkan di negara 

lain tanpa ada perubahan dan penyesuaian. Sejalan dengan 

 

68 
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kolonialisme yang mencapai masa kejayaan pada tahun 1880- 

1920 dipahami bahwa misi adalah tugas gereja tetapi dalam 

pelaksanaannya misi dan kolonialisasi berjalan secara 

bersama-sama dan saling mendukung. 

Perkembangan misiologi selanjutnya disampaikan 

oleh Karl Barth sejak tahun 1932 lebih dititikberatkan pada 

misi adalah aktivitas yang digerakkan oleh kuasa Allah. 

Pandangan Barth ini cukup mempengaruhi perkembangan 

pemikiran  misi  hingga  pada  1952  tentang  gagasan  missio 

Dei.
69  

Missio  Dei  artinya  pengutusan  Allah.  Allah  adalah 

subyek yang bertindak dalam Misi.
70 

Kata Missio Dei berarti 

bahwa Allah telah mengutus diriNya sendiri ke dalam dunia 

dan membawa Kerajaan-Nya ke dunia, sehingga dipahami 

bahwa mulai saat itu misi berkembang dengan tugas 

menyampaikan warta Kerajaan Allah yang sudah dan sedang 

hadir. 

3.2.3. Ruang Lingkup Misi 

Isi misi berfokus pada Kerajaan Allah, dengan ruang lingkup 

sebagai berikut: 

 

 

 
 

69 
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A. Kerajaan Allah adalah “kebenaran” 

Kerajaan Allah yang sebenarnya tidak lain adalah 

hukum-hukum Allah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus 

secara lugas. Tuhan Yesus menyimpulkan dalam satu istilah 

bahwa kerajaan Allah adalah „kebenaran‟. Pada Matius 5:10, 

21-48 dan Matius 6:33 memberikan pemahaman kepada 

bahwa  “kebenaran”   yang  diterangkan   oleh   Tuhan  Yesus 

sebenarnya merupakan tuntutan Allah kepada semua orang 

yang berkehendak memasuki kerajaanNya.
71 

Kebenaran yang 

diberitakan oleh Yesus berasal dari kebenaran kerajaan Allah. 

Itulah sebabnya kebenaran yang diberitakan Yesus tidak 

berdiri  sendiri.  Kebenaran  itu  bukan  suatu  norma      yang 

dengannya semua konsep lain dihakimi. Kebenaran bukan 

norma universal yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan 

kepada masing-masing dan situasi. Kebenaran untuk dapat 

menjadi suatu kebenaran dikondisikan oleh ruang dan waktu. 

Kebenaran hadir dalam konteks tertentu dan disingkapkan 

serta  diidentifikasikan   ketika  situasi   dan  konteks-konteks 

tertentu saling beriteraksi.
72
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72 
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Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14:6, Yesus 

adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran adalah kemerdekaan 

dari kebenaran religius dan politik yang menyangkal 

kemerdekaan rakyat. Kebenaran itu bukan milik penguasa 

melainkan milik semua orang. Jadi memberitakan 

keselamatan bagi pemungut cukai yang telah dianggap sesat 

oleh para pemimpin agama (Luk 19:1-10), memberitakan 

pengampunan kepada perempuan yang tertangkap dalam 

perzinahan  dan  dihukum  oleh  Taurat  Musa  (Yoh   8:2-11) 

adalah  kebenaran.
73  

Saat  kebenaran  itu  dinyatakan    maka 

disitulah hadir kerajaan Allah. Jadi, kerajaan Allah bukan 

sebuah tempat nun jauh di sana melainkan kerajaan Allah 

hadir saat ini dan nanti. 

Kerajaan Allah tidak bersifat idealis baik dalam 

pandangan personal maupun dalam arti kolektif. Yang 

dimaksud pandangan personal yaitu penekanan pada nilai- 

nilai yang tak terhingga dari jiwa manusia dan pada cita-cita 

perorangan sebagai unsur yang menguasai berita yang dibawa 

Yesus. Sedangkan arti kolektif yaitu kerajaan Allah adalah 

bentuk masyarakat baru dan ideal yang akan tercapai dengan 

cara menjalankan hukum Yesus. Pandangan tersebut sangat 

jauh  dari  pengertian  kerajaan  Allah  itu  sendiri.  Hal      ini 

 
73 
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disebabkan keterangan-keterangan yang bersifat idealis selalu 

mengharapkan kerajaan Allah berkembang sedikit demi 

sedikit adalah bertentangan sama sekali dengan Injil dan 

memberi gambaran yang salah sama sekali dari makna  

hukum Yesus. Bukan nilai kemanusiaan dan keduniawian 

yang menentukan tetapi kerajaan Allah yang melebihi segala 

nilai, kepentingan dan cita-cita yang membuat nilai-nilai 

idealis menjadi relatif. Kebenaran hukum-hukum Yesus 

menjadi kebenaran kerajaan bukan karena hukum-hukum itu 

mengesahkan nilai-nilai tetapi lebih lagi adalah hukum- 

hukum itu memerintahkan pengorbanan segala-galanya demi 

kerajaan Allah. Sifat teosentris yang mutlak dari kerajaan  itu 

juga menentukan isi dari hukum-hukum Yesus.
74

 

Keadaan dunia yang sangat relatif dapat dipakai oleh 

Yesus sebagai dasar dari perintah-perintahNya (Matius  5:23- 

30) dan pengharapan datangnya kerajaan dapat digunakan 

sebagai dorongan yang sangat kuat supaya hukumNya dapat 

ditepati. Tetapi dalam misiologi tidak boleh mencari dasar 

dari hukum-hukum Yesus di dalam nilai yang relatif saja dari 

hidup di dunia ini. Dasar itu asing bagi Injil. Pertama-tama 

dalam berbagai hubungan Tuhan Yesus untuk mengajak dan 

memelihara   serta   memajukan   kehidupan   dunia  terutama 
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dalam ungkapan tentang garam dunia. Yang lebih penting 

ialah perbuatan-perbuatan baik itu tidak diperintahkan oleh 

Yesus sebagai persiapan untuk memasuki Kerajaan Allah 

tetapi ditekankan juga sebagai demonstrasi dari  kehadiran 

dari Kerajaan Allah itu.
75

 

B. Kerajaan Allah sebagai penggenapan Taurat 

Pada Matius 5:17 dikatakan bahwa Yesus datang  

tidak untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk 

menggenapinya. Alkitab mencatat bahwa Yesus sudah sejak 

kecil dididik dibawah hukum Taurat, bertindak menurut 

peraturan-peraturan hukum, jika ke Bait Allah melakukan 

peraturan-peraturan, merayakan Sabat, membayar 

persembahan untuk Bait Allah (Matius 17:24), memakai 

pakaian (jubah) yang telah ditentukan oleh hukum (Matius 

14:36), menyuruh orang sakit kusta yang telah sembuh pergi 

kepada imam (Matius 8:4), dan akhirnya pada waktu Yesus 

dibaptis Tuhan mengatakan kepada Yohanes (Matius 3:15), 

hal ini jelaslah bahwa Yesus di dalam segala aktivitasnya 

tidak meniadakan Taurat. 

Yesus mengikat orang lain kepada hukum Tuhan yang 

telah diberikan. Dalam Matius 7:12, Tuhan menunjukkan 

bahwa kitab Taurat dan  kitab nabi-nabi merupakan isi     dari 
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hukum-hukumnya. Dengan demikian apa yang diperlukan 

untuk memasuki Kerajaan Allah ialah penggenapan hukum 

taurat. Juga tuntutan selanjutnya untuk melakukan segala 

sesuatu demi menolong orang lain melalui kepedulian harta 

milik sebagai bentuk penerapan dari tuntutan hukum tersebut. 

Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab 

nabi-nabi. Hukum Taurat harus diterima sebagai hukum yang 

berada dari pihak “luar” yang mempunyai wibawa sehingga 

sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa hukum taurat 

sebagai sumber pengenalan kehendak Tuhan diganti dengan 

“kehendak” atau “keinsafan batin” yang baru. Selanjutnya 

perkataan “menggenapi” tidak boleh diartikan menambah, 

seakan-akan pada pernyataan sementara dari kehendak Tuhan 

kepada Musa ditambahkan sesuatu yang baru yang 

membuatnya penuh. “menggenapi” lebih berarti pada 

berusaha supaya tuntutan hukum itu berlaku sepenuh- 

penuhnya  isi  hukum  harus  dipelihara  sepenuhnya  dan   itu 

hanya dapat terjadi jika apa yang dituntut oleh hukum 

dilaksanakan.
76

 

Sikap Yesus terhadap Taurat tersebut terkesan bahwa 

Yesus memandang Taurat dalam cara yang hakikatnya tidak 

berbeda  dengan  orang-orang  sezamannya,  termasuk  orang 

 

76 
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Farisi. Namun, jika diteliti lebih cermat, ada perbedaan yang 

hakiki, yakni: Pertama, Yesus menyerang kemunafikan yang 

membiarkan kesenjangan antara menerima Taurat sebagai 

yang berwibawa, namun tidak bertindak sesuai dengannya. 

Kedua, Ia meradikalkan Taurat dalam cara yang tidak ada 

bandingannya (band. Matius 5:17-48). Ketiga, dalam 

keyakinannya yang sangat kuat Ia mengambil inisiatif   untuk 

membatalkan beberapa unsur yang ada di dalam Taurat.
77

 

Semua yang dilakukan Yesus terkait hukum Taurat 

merupakan pemberitaan tentang kehendak Tuhan
78

. 

Pemberitaan kehendak Tuhan ini merupakan misi yang 

dibawa   oleh   Yesus.   Bagi   Yesus   Yesus   Kerajaan Allah 

merupakan prinsip tindakan yang menentukan. Kerajaan 

Allah menampakkan dirinya sebagai kasih Allah kepada 

semua umat manusia. Itulah sebabnya dalam pelayananNya, 

manusia lebih penting daripada aturan dan ritual sebagaimana 

ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
79 

Dalam 

pandangan Calvin, tentang kepatuhan Yesus kepada BapaNya 

yang diutamakan adalah ajaranNya bukan hidupNya. Dalam 

memperliatkan diriNya sebagai Mesias, Dia tidak hanya 

menerangkan hukum Taurat dengan Kuasa Tuhan  melainkan 

 
77 

David. J. Bosch, Transformasi Misi Kristen, 54 
78 

Ridderboos, Pemberitaan Yesus menurut,128  
79 

David. J. Bosch, Transformasi Misi Kristen, 55 
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daripada itu: di dalam karena pekabaranNya Tuhan  

membawa murid-muridNya ke dalam persekutuan dengan 

BapaNya dan menyuruh mereka untuk hidup sebagai anak- 

anak dari Bapa.
80

 

C. Penerapan Tuntutan Kasih
81

 

Perihal penerapan tuntutan kasih beberapa hal dibawah ini 

perlu diperhatikan: 

a. Bahwa perintah-perintah Tuhan Yesus berlaku hanya 

dalam suatu lingkungan yang terbatas merupakan 

anggapan yang tidak benar. Pemahaman tentang 

perintah-perintah yang bersifat radikal yang berlaku bagi 

para murid yang olehnya dipanggil dan diberi tugas  

untuk memberitakan Injil; atau perintah-perintah pada 

sekelompok orang untuk melihat suatu jalan yang lebih 

aman dan lebih sempurna yang masuk dalam Kerajaan 

sorga yang hanya ditempuh oleh orang-orang tertentu 

atau pandangan orang-orang yang mengira bahwa segala 

perintah Tuhan Yesus hanya berlaku dalam pergaulan 

orang-orang beriman di dalam jemaat-jemaat kristen 

kesemuanya merupakan suatu pandangan yang 

menyalahi ajaran Tuhan Yesus 

 
80 

Ridderboss, Pemberitaan Yesus menurut,128 
81 
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b. Sebaliknya perintah-perintah Tuhan Yesus sekali-kali 

tidak boleh kita anggap sebagai hukum baru; sejumlah 

peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam 

segala keadaan. Dengan demikian, tidaklah tepat jika 

perintah-perintah tersebut menjadi bersifat terbatas atau 

dilaksanakan jika dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. 

Hal ini terjadi karena hukum yang sejajar dengan situasi 

hidup manusia yang beraneka ragam dan tidak 

melupakan adanya kekuasaan dosa. 

c. Harus selalu diingat bahwa perintah-perintah Tuhan 

Yesus mempunyai bentuk yang sangat pelik yaitu 

pepatah atau perumpamaan yang menuntut tuntutan 

istimewa kepada eksegese. Suatu segi tertentu dari 

kebenaran itu disoroti Tuhan Yesus dengan setereang- 

terangnya tanpa menyebutkan titik pandangan yang lain. 

Oleh sebab itu mengabaikan cara pandang Tuhan Yesus 

tersebut memungkinkan timbulnya berbagai macam 

pertentangan. 

d. Perintah-perintah Tuhan Yesus yang menyangkut milik 

dan menyangkut hal melepaskan hak atau sesuatu dan 

sebagainya sekali-kali tidak mengandung maksud negatif 

atau revolusioner. Etika Tuhan Yesus bukan suatu etika 

yang melawan atau tidak menghargai peradapan.    Harus 
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diingat bahwa segala perintahNya tidak boleh dilepaskan 

dari cara pandang Perjanjian Lama yaitu segala hukum 

yang telah dinyatakan oleh Allah dan mempunyai 

wibawa dalam sikap Tuhan Yesus. Justru di dalam ajaran 

Tuhan Yesus dijumpai nilai-nilai positif atas peraturann- 

peraturan yang telah ada dari semula (matis 19;6-9; 

22:21) 

e. Dalam perintah-perintahNya apa yang dinyatakan oleh 

Tuhan Yesus lebih daripada Perjanjian Lama. Ini 

menunjukkan betapa besarnya bahaya yang terjjadi 

apabila orang tidak mengindahkan perintah Allah. 

f. Radikalisme dari segala perintah yang diajarkan oleh 

Tuhan Yesus tidak lain adalah radikalisme kasih yang 

religius seperti penyerahan diri dan kesediaan yang  

ikhlas untuk melayani. Inilah tingkatan yang ditunjukkan 

oleh perintah-perintah Tuhan Yesus dan hanya pada 

tingkatan itulah hukum-hukum Allah dengan segala 

tuntutannya yang konkrit dapat dipahami dan 

dilaksanakan. Bukan tingkatan dari cita-cita  

manusiayang tinggi tetapi tingkatan kerajaan Allah yang 

datang di dalam Tuhan Yesus yaitu tigkatan  anugerah 

dan pelepasan. Di sini hukum-hukum Tuhan yang lama 

diberitakan  dengan  cara  yang  baru  yang  tiada taranya 
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dan yang meresap yaitu pedoman bagi anak-anak Allah 

hidup yang merupakan buah pertobatan hidup di dalam 

ketaatan sejati. 

Verkuyl  dalam  A.  Yewangoe
82  

menegaskan    tugas 

misiologi selanjutnya adalah menempatkan seluruh karya 

manusia menuju pemberantasan segala sesuatu yang tidak 

menyejahterakan dengan tolok ukur dan tujuan Kerajaan 

Allah yang telah dan akan datang. 

3.2.4 Misiologi yang meng-Indonesia 

Melalui uraian tersebut di atas dapat dikemukakan 

bahwa Kerajaan Allah bukan sebuah tempat tetapi merupakan 

sebuah situasi dimana ada kebenaran yang didemonstrasikan 

melalui perbuatan-perbuatan baik yang didasarkan pada kasih 

dan harus berlangsung terus menerus sampai kesudahannya. 

Bagi bangsa dan negara Indonesia Kerajaan Allah hadir dan 

mewujud antara lain dalam peristiwa kemerdekaan Republik 

Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa Kerajaan Allah yang 

hadir dengan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik yang 

mencerminkan kasih memutus rantai penjajahan yang 

memperlihatkan kehidupan penindasan dan ketidakadilan. 

Ruang lingkup Kerajaan Allah tidak bersifat statis tetapi terus 

 
82    

A. Yewangoe, Misiologi Berhadapan dengan Teologi 

Pembebasan, (Yogyakarta: Pusat Pastoral, 1997), 21 
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berkembang dan memasuki ruang maupun waktu yang terus 

berjalan. Dengan demikian ruang lingkup Kerajaan Allah 

harus diwujudkan sehingga selalu hadir dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Missio dei dengan fokus hadirnya Kerajaan Allah di 

dunia, itu berarti di Indonesia pun juga mengalami kehadiran 

Kerajaan Allah yang terus berproses sampai sekarang. 

Misiologi yang mengindonesia bukan sebuah upaya untuk 

menobatkan orang-orang menjadi kristen atau melakukan 

kristenisasi. Misi di Indonesia adalah upaya mewujudkan 

Kerajaan Allah. Titaley menyatakan bahwa Indonesia adalah 

suatu kenyataan yang terdiri dari dua yaitu identitas 

primordial    (suku,    agama,    ras)    dan    identitas  nasional 

(Indonesia).
83    

Misiologi    Indonesia    harus    hadir   dalam 

identitas bangsa sehingga memperkuat ciri khas bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang berbineka yang memperkuat 

kesatuan bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

83 
John A. Titaley, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Teologi dalam 

Format Rekonstruksi Kekristenan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 

2006), 191 
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3.3. Eklesiologi 

3.3.1 Definisi Eklesiologi 

Kata Gereja berasal dari kata Portugis igreja, iglesia 

(spanyol), eglise (Perancis), ecclesia (Latin), kerk (belanda), 

chiesa (Itali), eagleas (Irlandia), ekklesia (Yunani), dll.
84 

Kata 

ekklesia sendiri berarti sidang, perkumpulan, perhimpunan, 

paguyuban. Kata tersebut sebenarnya tidak dipergunakan 

untuk   menyebut   perkumpulan   ibadah.   Dalam terjemahan 

Alkitab yang berbahasa Yunani kata ekklesia secara khusus 

hanya dipakai sebagai terjemahan kata Ibrani “qahal”. Dalam 

kitab Kejadian, Imamat dan Bilangan, kata “qahal” disalin 

dengan kata “synagoge”. Dalam naskah kuno “qahal” jarang 

dipakai dan jika ada memiliki arti orang memanggul senjata 

untuk maju berperang” (Kejadian 49:6; Bilangan 22:4; 2 Sam 

20:14). Dalam kitab Ulangan, “qahal” menunjuk pada 

pertemuan orang-orang untuk mengadakan perjanjian Sinai, 

jadi dihubungkan secara khusus dengan Yahwe (mis. Ul 

23:2). “Qahal” berarti bangsa yang dipimpin oleh Yahwe  

dan yang dipadukan oleh aturan-aturan dari Yahwe dan yang 

mengambil bagian dalam Perjanjian dengan Yahwe. “Qahal” 

mengandung  warna   keagamaan   dan   kata  tersebut  dalam 

 
84 

O. Carm, Christoper O‟Donnel, Ecclesia:A Theological 

Encyclopedia of the Church, (Collegeville Minnesota, The Liturgical 

Press), 92 
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bahasa Yunani diterjemahkan sebagai ekklesia. Ekklesia yang 

kemudian diterjemahkan gereja dipergunakan untuk menamai 

kelompok orang yang percaya kepada Kristus. Jadi, 

eklesiologi adalah ilmu tentang Gereja.
85

 

Setiap pernyataan tentang gereja akan menjadi 

pernyataan tentang Kristus. Setiap pernyataan tentang Kristus 

akan menjadi pernyataan tentang gereja.
86 

Pernyataan tentang 

Kristus selalu menunjuk pada gereja masa depan yang 

universal dari Kristus, kerajaan yang mesianis, Kritus 

(Mesias)    yang    adalah    dasar    Gereja    adalah    “pribadi 

eskatologis” yang sejarah masa laluNya masih harus digenapi 

dalam masa depanNya. Dengan demikian, gerejaNya harus 

menjadi “persekutuan mesianis” yang berorientasi dalam misi 

menunju kerajaan Allah yang sedang datang.
87   

Sebagaimana 

dikatakan oleh Moltman bahwa gereja berpartisipasi dalam 

misi Kristus sendiri pada jalan menuju masa depanNya, dan 

hidup “antara peringatan akan sejarahNya dan pengharapan 

akan    kerajaanNya    dan    menjadikan    gereja   merupakan 

 
 

85  
B.S.  Mardiatmadja,  SJ,  Eklesiologi:  Makna  dan    Sejarahnya, 

(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986), 60 
86 

Jurgen Moltman, The Church in the Power of the Spirit, (New 

York: Harper & Row Publisher, 1975) , 75 
87 

Richard Bauckham, Teologi Mesianis: Menuju Teologi Mesianis 
menurut Jurgen Moltman (ter. Liem Sien Kie), (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1996), 142 



110   “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-
Palur 

 

 

 

 

 

kenyataan sementara.”
88 

Eklesiologi itu selalu terkait dengan 

kristologi dan misiologi. 

Kristologi berbicara tentang kehidupan Yesus Kristus. 

Terdapat dua sisi yaitu keterhubungan Kristus dengan Allah 

sebagaimana ditegaskan bahwa Kristus adalah pribadi  yang 

di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan Allah (Kol. 1:20). 

Sedangakan sisi lainnya adalah keterhubungan Kristus 

dengan ciptaan dan seluruh realitas di dalamnya,  

sebagaimana ditegaskan bahwa Kristus adalah kepala yang 

sulung dari segala yang diciptakan (Kol 1:15). Hal ini 

mengandung arti bahwa eklesiologi tidak dapat berbicara 

sebatas urusan internal gereja melainkan ia juga harus 

menjadikan seluruh realitas kehidupan insani, masa lalu, dan 

masa kini serta masa depan sebagai bahan kajian dan 

perenungannya. Jadi eklesiologi adalah upaya Gereja 

memahami dan menjabarkan isi dari misi Allah di dalam 

Kristus bagi pembentukan identitas, wujud, kehadiran dan 

karya Gereja di dalam dunia. 

Gereja berada dalam misi kepada dunia dalam 

pelayanan masa depan universal dari Kerajaan Allah.
89  

Gereja   dan   misi   merupakan   dua   hal   yang   tidak dapat 

 

88 
Ibid., 145 

89 
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dipisahkan. Eka Daramaputera mengatakan bahwa hakikat 

gereja adalah misi atau misi adalah hakikat gereja. Misi  

gereja tidak berakhir atau bertumpu pada gereja. Sasaran misi 

adalah dunia. Gereja bukan saja ditempatkan di dunia tetapi 

ditempatkan juga untuk dunia.
90 

Gereja untuk dunia 

mengandung  maksud  bahwa  gereja  harus    mengupayakan 

yang baik bagi dunia demi terwujudnya Kerajaan Allah di 

dunia ini. 

Yesus memanggil para murid untuk menjadi kawan 

sekerja-Nya dalam mewujudkan misi. Markus 1:17 “Kamu 

akan Kujadikan penjala manusia”. Perubahan profesi dari 

penjala ikan menjadi penjala manusia itu membawa 

konsekuensi bahwa sekarang mereka mempunyai tugas baru 

yaitu memberitakan kerajaan Allah. Buah misi itu menjadi 

jelas setelah peristiwa Pentakosta dimana para murid mulai 

menghimpun sejumlah orang-orang percaya di berbagai 

tempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadirnya 

gereja adalah buah dari pekerjaan misi tentang pemberitaan 

kerajaan Allah. 

Gereja juga dapat dilihat sebagai umat Allah yang 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja merupakan  suatu 
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Eka Darmaputra, Mengabarkan Berita Keselamatan dalam 
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antisipasi terkait dengan kenyataan eskatologi yang berbicara 

tentang kerajaan Allah sehingga dapat dibedakan dalam dua 

aspek, yaitu gereja hadir sebagai kekinian dan hadirnya 

kerajaan Allah pada masa depan.
91 

Dengan kata lain,    gereja 

belum menjadi kerajaan Allah tetapi gereja adalah 

antisipasinya dalam sejarah. Kekristenan belum menjadi umat 

manusia yang baru tetapi gereja adalah perintisnya. Oleh 

karena itu perlu ada pemahaman tentang apa yang 

dikembangkan oleh gereja dari bawah ke atas dan apa yang 

dibawa masuk dari luar ke dalam. Pemahaman akan hal itu, 

gereja menjadi bagian dari sumber pemberitaan Injil. Artinya, 

pemahaman dari bawah ke atas terkait dengan proses 

keselamatan yang telah dimulai sejak masa Perjanjian Lama 

dan berlanjut sampai eskatologi. Sedangkan pemahaman 

mengenai dari luar ke dalam berkaitan dengan sifat 

keselamatan universal yang membawa masuk  bangsa-bangsa 

dalam     keselamatan     yang     dianugerahkan.
92     

Hal    ini 

mengandung maksud bahwa Gereja berada dalam hubungan 

dengan orang lain. Pemahaman secara benar mengenai misi 

dan maknanya, peran dan fungsinya hanya dapat terjadi 

ketika    gereja    memiliki    hubungan    dengan    orang lain. 
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Eklesiologi adalah buah kristologi yang berlanjut pada 

tindakan misiologi. Jadi eklesiologi bukan ide-ide yang 

otonom ada dari dan oleh untuk dirinya sendiri, ia berhutang 

pada kristologi dan misiologi. 

3.3.2 Ruang Lingkup Eklesiologi 

Dalam mendiskripsikan gereja Paul Tilich 

menyatakan bahwa terdapat pemahaman gereja secara 

sosiologi dan teologi. Pendekatan secara sosiologi dan teologi 

keduanya bersifat paradoks. Pada satu sisi keberadaan gereja 

bersifat ambigius sementara pada sisi lain terkoneksi dengan 

spiritual komunitas. Dua aspek penting tersebut yaitu 

sosiologi dan teologi akan bersama-sama digunakan sebagai 

suatu pandangan baru mengenai pendekatan gereja liquid. 

Jadi, menurut Paul Tillich memahami tentang gereja liquid 

berarti memahami tentang sosiologi dan teologi yang terjadi 

pada gereja tersebut.
93 

Pemahaman Tillich ini 

dilatarbelakangi oleh riwayat hidupnya. Yang berpihak pada 

sosialisme dan sikap oposisinya terhadap borjuisme. Sejalan 

dengan  keberpihakannya  kepada  kaum  proletar  ia menulis: 

“Bukan misi  jemaat, melainkan sosialisme religiuslah    yang 
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merupakan bentuk tindakan kristiani yang dibutuhkan di 

tengah kaum proletar”
94

 

Kelompok sosial mendiskusikan gereja liquid 

berkaitan dengan perubahan ekonomi dan modernitas sosial. 

Menurut Pete Ward untuk memahami modernitas diperlukan 

dua tahap yaitu modernitas solid dan modernitas liquid. 

Keduanya berpengaruh pada gereja. Bentuk-bentuk gereja 

solid mengalami perubahan yang bersifat lambat sedemikian 

hingga pertumbuhan gereja merupakan tiruan dari beberapa 

gaya hidup kontemporer yang bersifat solid. Itu yang 

kemudian disebut sebagai gereja solid. Gereja solid adalah 

suatu bentuk gereja yang berevolusi yang dalam 

berkembangnya mengikuti pola hidup kontemporer yang 

sudah bersifat solid. Dalam tahap modernitas yang bersifat 

liquid gereja solid ini telah bermutasi ke dalam tiga bentuk: 

heritage (warisan), refuge (tempat perlindungan), nostalgite 

komunities (komunitas bernostalgia). Perubahan-perubahan 

tersebut dalam bentuk personal identitas maupun komunitas 

yang bersifat baru, budaya yang mencair dan modernitas. 

Perubahan dalam gereja solid merupakan bentuk variasi 

mutasi  yang  dibatasi  dengan  kemauan  untuk  keluar    oleh 
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sejumlah   orang   dari   budaya   kontemporer   yang  bersifat 

liquid.
95

 

Dalam penelitian ini ruang lingkup eklesiologi 

dibatasi pada pemahaman tentang gereja solid dan gereja 

liquid. 

A. Gereja Solid 

Modernitas yang kokoh telah melahirkan sebuah 

bentuk gereja solid yang menginternalisasi beberapa nilai inti 

dari modernitas pada fase awalnya. Dengan demikian, sama 

seperti kita bisa berbicara tentang modernitas yang solid, juga 

dapat membicarakan gereja solid. Gereja solid lebih sering 

tidak hanya menggunakan satu cara untuk membangun 

komunitas Kristen. Gereja solid mula-mula tidak dibangun 

hanya dari satu denominasi (diterangkan) atau teologi, 

maksudnya ialah gereja solid dibangun dari berbagai 

denominasi atau kelompok-kelompok yang ada dalam non- 

denominasi. Kehadiran gereja solid tidak mungkin hanya 

dibentuk oleh satu denominasi atau teologi tertentu tetapi 

cenderung dibentuk melalui keterpautan antara berbagai 

denominasi dan apa yang ada dalam kelompok yang bersifat 

non-denominasi. Gereja solid terbentuk melalui internalisasi 

nilai-nilai  budaya  yang  bersifat  solid.  Nilai-nilai    tersebut 
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menjadi nilai inti dalam tahap awal berdirinya gereja solid. 

Dalam gereja solid tidak hanya mengandung satu denominasi 

atau teologi yang melahirkan gereja solid tersebut. Pautan  

dari berbagai denominasi dengan kelompok non-denominasi 

memungkinkan untuk memberikan bentuk sebagai suatu 

identitas  dari  gereja  solid  tersebut.  Gereja  solid  terbentuk 

tidak hanya dari satu denominasi atau teologi.
96

 

Perkembangan lebih lanjut mengenai gereja solid 

sudah tentu tidak dapat menghindari adanya perkembangan 

budaya kontemporer yang akan mempengaruhi gereja solid. 

Antisipasi yang dilakukan oleh gereja solid terhadap 

perkembangan budaya kontemporer tidak selalu memuaskan. 

Gereja-gereja tidaklah kebal dari pengaruh budaya 

kontemporer. Kehadiran terpenting bagi gereja berkaitan 

dengan pelayanan penekanannya pada rencana gereja 

mengenai seberapa ukuran yang dibutuhkan untuk 

penyembahan dan pengembangan kehidupan gereja sebagai 

suatu kelompok dari keseluruhan petunjuk atau indikasi yang 

menerangkan sampai pada tingkat berapa gereja 

terinternalisasi secara solid dalam modernitas. Tanda-tanda 

tersebut dapat dijadikan sebagai label pada gereja solid. 

Meskipun berhadapan dengan modernitas,  gereja solid  tetap 
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mampu bertahan dengan nilai-nilai awal yang dimilikinya 

sesuai dengan tempat dimana gereja itu berada.
97

 

Pertumbuhan gereja solid dengan ciri khas yang ada 

juga ditandai dengan dimilikinya liturgi; selain itu agar gereja 

solid dapat bertahan dan bahkan berkembang harus dapat 

(bersedia) menginternalisasi nilai-nilai budaya modern sesuai 

dengan nilai-nilai inti yang dimiliki atau dipegang oleh gereja 

solid tersebut. 

B. Gereja Liquid 

Selama ini gereja dipahami sebagai tempat 

berkumpulnya umat pada waktu tertentu untuk 

menyelenggarakan persekutuan. Pemahaman ini 

mengakibatkan secara lebih jauh gereja menjadi jaringan 

kerja yang terhubung satu dengan yang lainnya guna 

terselenggaranya persekutuan yang lebih luas. Sebuah riset 

menunjukkan bahwa ide mengenai gereja liquid adalah juga 

membangun persekutuan tetapi bersifat tidak formal. 

Sedangkan gereja solid hadir sebagai lembaga terstruktur 

yang bersifat statis dan formal. Dengan adanya pergeseran 

paradigma maka dimungkinkan terwujudnya suatu 

persekutuan yang tetap memiliki struktur pada suatu institusi 

tetapi   persekutuan   yang   berlangsung   bersifat    informal. 
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Pergeseran dari persekutuan formal pada gereja solid menjadi 

persekutuan informal selajutnya disebut sebagai gereja 

liquid.
98 

Dalam teologi yang dikembangkan oleh Joas 

Adiprasetya, ia menawarkan konsep gereja persahabatan  

yang merupakan kritik terhadap gereja yang didalamnya 

memiliki kepemimpinan hirarki dan doulorki yang kuat.
99

 

Pemikiran lebih lanjut mengenai gereja liquid adalah 

menempatkan persekutuan informal sebagai prioritas 

komunikasi yang menyampaikan pesan tentang pengalaman 

bersama Kristus yang dibagikan kepada sejumlah umat. Ide 

ini melengkapi pengertian gereja liquid. Ide awal gereja  

liquid jika dibandingkan terhadap pemahaman gereja solid 

mempunyai tantangan dan bersifat revolusioner tetapi 

sekaligur mempunyai implikasi yang mendasar. Implikasi 

tersebut ialah: (1) gereja sebaiknya hadir dimana kita satu 

terhadap yang lain dapat menceriterakan tentang pengalaman 

bersama Kristus sehingga tidak selalu kehadiranNya 

memerlukan lembaga atau institusi untuk mewadahinya. (2) 

Indikasi bahwa gereja liquid akan terwujud apabila umat  

yang ada di dalamnya dimotivasi untuk saling berkomunikasi 
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satu terhadap yang lain. Dengan kata lain kebutuhan dasar 

dalam gereja liquid adalah adanya spiritualitas untuk saling 

dibagikan dibanding dengan adanya keroganisasian/gedung- 

gedung gereja. (3) Gereja liquid sangat menekankan pada 

persekutuan yang kuat dan dinamis. Hal itu akan bersifat 

kontroversi jika diperhadapkan pada persekutuan yang ada 

pada gereja solid. Dengan demikian gereja liquid akan lebih 

menekankan pada keberadaan tubuh Kristus yang hidup di 

dunia, ini ditandai dalam hadirnya sekelompok umat yang 

saling berkomunikasi mengenai Kristus sehingga di situ 

menandai hadirnya tubuh Kristus. Bagi gereja liquid 

pengertian  tempat  tidak  dipahami  sempit  sebagai    tempat 

sebagaimana yang kita kenal sekarang tetapi lebih jauh lagi 

yaitu dipahami sebagai hadirnya tubuh Kristus.
100 

Dengan 

demikian, tempat yang kita kenal sebagai gedung gereja yang 

bagi gereja solid bersifat menetap, bagi gereja liquid tidak 

demikian. Kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya 

modern lebih cepat sebab gereja liquid lebih luwes dibanding 

gereja solid. Gereja liquid dikatakan fleksibel dimaksudkan 

sebagai kemampuan beradaptasi dengan perubahan budaya 

lebih mudah dilakukan, dengan ditandai adanya   penggunaan 
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liturgi yang bersifat liquid, yaitu digunakannya berbagai 

macam sarana IT sebagai sarana pendukung dalam ibadah. 

Gereja solid dan gereja liquid dalam keberadaannya 

tetap melaksanakan tugas panggilan gereja dalam 

menjalankan misi. Mengorganisasi gereja merupakan hasil 

dari perjalanan sejarah yang telah berlangsung bertahun- 

tahun dan perkembangan sosial budaya. Perjanjian Baru 

mendiskripsikan bahwa sejak teologi digunakan sebagai titik 

awal membicarakan tentang gereja tetapi perkembangan yang 

terjadi sesuai dengan waktu maupun model-model sosiologi 

yang tebentuk kemudian, gereja diciptakan dan diciptakan 

ulang. Sejarah mengekspresikan bahwa Allah membangun 

secara bertahap atas gereja baik dalam perubahan dan 

perkembangannya. Hal ini mengandung maksud  bahwa 

gereja harus diorganisasikan sebagai warisan yang 

dilanjutkan, tetapi bukan ditakdirkan. Pada sisi yang lain 

diperlukan pemahaman tentang gereja liquid bukan sebagai 

gereja radikal tetapi justru sebagai sebutan untuk pembaruan 

dan reformasi. Cara klasik yang ditekankan untuk memahami 

hal tersebut adalah mendiskusikan kembali mengenai kontras 

tentang Injil Yesus dan institusi yang disebut gereja.
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Sebagaimana Alfred Loysie mengatakan “Yesus 

memproklamirkan sebagai Kerajaan Allah tetapi yang hadir 

adalah gereja”. Pada bagian ini menjadi tanda sehingga 

perjalanan waktu atas pemahaman hal tersebut sangat 

mungkin kehilangan beberapa daya sehingga menimbulkan 

keterkejutan. Masih belum berisi suatu kebenaran. Gereja 

sebagaimana pengalaman yang ada, seringkali tidak hidup 

berkembang dalam menyampaikan misi yang dari Allah. 

Masing-masing secara ringkas telah diajarkan mengenai 

Yesus yang adalah Kerajaan Allah. Ini juga menjadi kasus 

dalam gereja. Penelitian Loisy berimplikasi tentang 

keberadaan Kerajaan Allah yang ideal dan tanda-tanda 

kehadirannya di dunia harus ditempatkan dalam suatu tempat 

yang disebut institusi. Pemahaman tersebut membawa kepada 

kita tentang tindakan umat Allah dan menghasilkan energi 

untuk melakukan reformasi. Pada waktu yang bersamaan, 

pemahaman mengenai Kerajaan Allah membantu kita untuk 

mengetahui tentang gereja sebagai bagian dari rencana 

puncak Allah untuk dunia. Kerjaaan Allah menempati  gereja 

sebagai bagian dari apa yang dikatakan para murid dalam PB 

disebut sebagai eskatologi.
102
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Sekali waktu pada diskusi mengenai PB para murid 

memberi perhatian mengenai arti Kerajaan Allah yang 

diajarkan oleh Yesus. Pusat pertanyaan dalam debat ini 

adalah bagaimana Kerajaan Allah sebagai peristiwa yang 

diharapkan akan hadir direlasikan dengan akhir dari dunia  

(the eschaton) dan seperti apa institusi yang akan menerima 

kehadiran Kristus (bagaimana kehadiran kristus akan 

dilembagakan). Injil menurut Markus menerangkan ajaran 

Yesus bahwa (Mark 1:15) pada waktu yang sama para 

pengikutNya (orang percaya) memusatkan perhatian  ke 

depan dan membayangkan mengenai Kerajaan Allah yang 

akan datang nantinya (Matius 8:11). Itu berarti bahwa Allah 

telah memerintah di dalam Kristus tetapi belum terjadi 

kepenuhan sampai dengan akhirnya nanti. Yesus memimpin 

kita menuju puncak tetapi sekarang eskatologi menjadi titik 

yang ditekankan atau pusat perhatian dimana segala 

sesuatunya bermula pada Kristus dan berakhir pada Kristus. 

Kerajaan Allah bersifat dinamis dan memberlakukan hukum- 

hukum  kerajaan  yang  berasal  dari  Allah.  Juga  merupakan 

wilayah kekuasaan. Kerajaan Allah tidak identik dengan 

gereja, lebih jauh lagi kerajaan Allah membangun gereja.
103
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Kerajaan Allah mula-mula dibangun oleh para murid 

Yesus dan selanjutnya gereja. Tetapi lebih jauh lagi oleh 

komunitas yang sempurna (murni). Orang-orang kristen dan 

dimana gereja ada keduanya terikat kuat mengenai “di sini” 

kami ada. Dan “kami akan segera datang disini”. Merupakan 

realitas kehidupaan dalam pemerintahan Allah. Gereja 

dikondisikan oleh bentuk-bentuk eskatologi dari pikiran  

Allah sendiri. Hans Kung juga mengatakan “keberadaan” 

orang kristen adalah hidup antara indikatif dan imperatif, 

keduanya merupakan bentuk kekinian dan masa depan; 

komunitas kristen juga hidup dalam dua tarikan demikian 

sebagai suatu tubuh Kristus dan umat Allah yang 

dikonsentrasikan dan tidak lagi berdosa. Pokok-pokok pikiran 

Kung mengenai sakramen baptis dan perjamuan ini 

dilaksanakan oleh gereja. Mereka secara simultan merupakan 

penyekat  dari  sesuatu  yang  ada  di  belakang  (lampau) dan 

antisipasi dari apa yang ada di depan.
104

 

Gereja harus mengekspresikan kehidupan yang 

berpusat pada Allah dan sekaligus hidup yang berpusat pada 

Kristus yang sudah dan akan datang. Keeskatologian, 

perspektif kerajaan Allah melayani secara relatif akan 

ekspresi    gereja.    Pemerintahan    Allah    menurut      Kung 
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mengekspresikan hidup yang beranugerah, hidup dalam 

pemulihan, hidup dalam sukacita kepada Allah. Problemnya 

adalah gereja masih tinggal di dalam keberdosaan dan 

kesalahan serta kegagalan. Hasilnya, gereja tidak akan dapat 

mencapai kondisi ideal tentang Kerajaan Allah.
105

 

3.3.3 Model-Model Gereja 

Ruang lingkup eklesiologi yakni adanya gereja solid 

dan gereja liquid menghadirkan model-model gereja, antara 

lain sebagai berikut: 

A. Gereja Sebagai Institusi
106

 

Menurut Abbas B.C. Butler dalam buku Model-model 

Gereja, Gereja dipahami sebagai suatu masyarakat yang 

secara historis konkret memiliki suatu konstitusi, seperangkat 

hukum, badan kepemimpinan, dan sekelompok anggota yang 

menerima konstitusi dan undang-undang itu sebagai 

kewajiban mereka. Yang mendapat tekanan penting dalam 

institusi adalah struktur kepemimpinan sebagai elemen  

formal dalam masyarakat, dimana para pejabat diberi 

kewenangan. Tanpa unsur organisasi yang tetap, Gereja 

Kristus tidak dapat melaksanakan misinya dan 

mempersatukan manusia dari berbagai bangsa ke dalam suatu 

 
105 

ibid 
106 

Avery Dulles, Model-model Gereja (Models of Church) ( Flores 

NTT: Penerbit Nusa Indah, 1990), 32-43 



Eklesiologi 125 
 

 

 

 
 

komunitas dengan keyakinan, keterlibatan, dan harapan yang 

kokoh, pun pula melayani secara efektif kebutuhan umat 

manusia jika Gereja tidak memiliki pejabat-pejabat yang 

bertanggungjawab dan prosedur-prosedur yang sah. 

Secara tidak disadari dalam model gereja sebagai 

institusi Gereja adalah pemberi jasa. Model gereja sebagai 

institusi berpikir bahwa dunia yang ada adalah dunia yang 

statis dimana segalanya pada intinya tetap sama. Model  

gereja ini sangat menekankan kegiatan Kristus dalam 

menetapkan jabatan-jabatan dan sakramen-sakramen yang 

ada sekarang ini. Selain dari itu model gereja sebagai institusi 

menekankan tentang keanggotaan yang kelihatan yang bisa 

dibuktikan secara yuridis. Dengan demikian yang mendapat 

pelayanan adalah para anggotanya sendiri. Gereja yang 

bersifat institusi ini berlangsung sekitar 1550-1950. Pada 

periode tersebut teologi cenderung menjadikan gereja suatu 

institusi total yang berada untuk dirinya sendiri dan melayani 

orang lain hanya dengan memperluas diri sendiri. 

Kelebihan model gereja sebagai institusi yakni: teori 

ini sangat didukung oleh ajaran resmi gereja dari beberapa 

abad yang lalu. Selain itu, pendekatan institusi menyediakan 

mata rantai yang penting antara masa sekarang yang serba 

tidak pasti dengan masa lapau agama  yang dihargai   sebagai 
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masa ideal. Gereja dianggap menjadi tempat yang aman di 

tengah dunia yang berputar-putar. Sedangkan Kekurangan 

model gereja sebagai institusi sebanarnya tidak mempunyai 

dasar kuat di dalam Kitab Suci. Di samping itu model  

institusi membawa beberapa konsekuensi yang kurang baik 

secara perorangan maupun bersama-sama. Sebagai contoh: 

ketaatan sangat diberi tekanan yang berlebihan sedangkan 

kebijakan lain diabaikan. Oleh karena sangat institusional 

maka kreativitas teologi tidak bisa muncul dari warga. 

B. Gereja Sebagai Persekutuan Mistik
107

 

Dalam Gereja sebagai persekutuan mistik  unsur 

utama yang menjadi pengikat persatuan adalah rahmat dan 

karunia batiniah dari Roh Kudus, serta ikatan lahiriah. 

Persekutuan tersebut merupakan persekutuan mistik yang 

mengubah manusia, yang lebih dalam dan lebih intim 

daripada segala yang dapat dilukiskan dalam gagasan moral 

dan yuridis. Faktor utama yang mengikat semua anggota 

adalah rahmat Kristus yang mendamaikan dan inilah yang 

disebut sebagai suatu ajaran tentang keanggotaan yang tidak 

kelihatan. Dengan kata lain, semua yang dijadikan sahabat 

oleh rahmat Kristus menjadi anggota umat Allah atau Tubuh 

Kristus.  Anggota   yang  dimaksud  adalah  dalam pengertian 
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spiritual yakni mereka yang dijiwai oleh kasih dan iman yang 

adikodrati. Sasaran gereja dalam model ini bersifat spiritual 

atau kodrati. Gereja mempunyai tujuan memimpin orang- 

orang kepada persatuan dengan Allah. Tujuan ini bukan 

hanya merupakan suatu ganjaran bagi hidup yang dijalankan 

dengan baik. Sampai batas tertentu kesatuan itu diberikan 

dengan sendirinya karena adanya Gereja. Dimanapun gereja 

hadir, orang telah dipersatukan dengan Allah. 

Yang menjadi kelebihan dalam model Gereja sebagai 

Persekutuan Mistik adalah: merupakan reaksi atas kekakuan 

yang ditimbulkan oleh model Gereja yang institusional. 

Sasaran yang ingin dicapai dengan model kedua ini sifatnya 

spritual atau adikodrati. Gereja bertujuan memimpin orang- 

orang kepada persatuan dengan Allah. Sedangkan yang 

menjadi kelemahan: (1) terdapat kekaburan mengenai 

hubungan antara dimensi rohani dan jasamani. (2) Model 

gereja sebagai persekutuan misti cenderung meninggikan  

atau mengilahikan Gereja. (3) ia tidak berhasil memberi 

kepada orang kristen seuatu pengertian yang jelas mengenai 

identitas dan tugas perutusannya. Meski demikian, 

persekutuan dalam kehidupan kekristenan harus dibangun 

menjadi lebih baik lagi supaya menyerupai Kristus. 
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C. Gereja Sebagai Sakramen
108

 

Gereja hadir sebagai sakramen dimana rahmat Kristus 

tetap bekerja. Karena itu Gereja menjadikan saluran rahmat 

Kritus. Gereja harus menjadi tanda rahmat penebusan Kristus 

dalam suatu bentuk yang tampak secara historis. Gereja 

menunjukkan rahmat itu sebagai yang relevan terhadap 

manusia yang menerimanya dari setiap zaman, bangsa, jenis 

dan keadaan. Oleh karena itu, Gereja harus menjelmakan diri 

dalam setiap kebudayaan manusia. 

Sebagai sebuah sakramen, Gereja mempunyai aspek 

jasmani dan rohani. Aspek jasmani tampil dalam realitas 

struktural-institusional dan aspek rohani tampil dalam suatu 

perwujudan nyata terhadap iman, harapan, dan cinta. Oleh 

karena sakramen adalah suatu tanda dari rahmat yang 

menyatakan diri dalam suatu peristiwa yang bersifat dinamis. 

Gereja menjadi Gereja sejauh rahmat Kristus yang bekerja di 

dalamya mencapai suatu kenyataan historis melalui tindakan- 

tindakan Gereja itu sendiri. Gereja menjadi suatu peristiwa 

aktual dari rahmat bila ia hadir secara paling nyata sebagai 

sakramen, yakni di dalam tindakan-tindakan Gereja yang 

melaluinya manusia disatukan dalam rahmat oleh suatu 

pernyataan  yang tampak. Semakin luas dan semakin    intens 

 
108 

Ibid., 60-71 



Eklesiologi 129 
 

 

 

 
 

orang beriman berperan serta dalam tindakan nyata dari 

Gereja, Gereja itu makin mencapai dirinya. Tampak bahwa 

yang berkomunikasi adalah Allah dan Gereja. 

Yang menjadi kelebihan dalam model Gereja sabagai 

Sakramen adalah: (a) dapat memberikan jangkauan yang luas 

kepada karya-karya rahmat ilahi di luar batas-batas Gereja 

institusional, tanpa mengabaikan pentingnya Gereja yang 

kelihatan. (b) mengintegrasikan eklesiologi dengan tema- 

tema teologis tradisional lainnya. (c) membangkitkan 

motivasi yang kuat untuk tetap setia kepada Gereja, dan  

untuk berusaha dengan rendah hati mentaati disiplinnya, 

sementara pada saat yang sama membuka ruangan untuk 

suatu kritik yang jujur. Sedangkan yang menjadi kelemahan 

yakni: (a) model eklesiologi ini terlalu memberi tempat pada 

aspek lahiriah. (b) model ini memuat sakramentalisme sempit 

yang tidak memberikan tempat secukupnya bagi diakonia 

dalam misi Gereja kepada dunia. Model ini tidak dengan 

mudah dipakai dalam pewartaan, terlalu bersifat teknis, 

berbelit, dan tidak dapat dijelaskan kepada umat sederhana. 

D. Gereja Sebagai Pewarta
109

 

Yang dimaksud dengan Gereja sebagai pewarta 

adalah  bahwa  Sabda  Allah-lah   yang  mengumpulkan   dan 
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membentuk Gereja. Misi gereja adalah mewartakan apa yang 

sudah didengar, diimani, dan yang sudah diserahkan 

kepadanya untuk diwartakan supaya Gereja menjadi tempat, 

di mana Sabda Allah sungguh didengar. Dengan demikian, 

Sabda Allah bukan merupakan suatu unsur imanen dalam 

Gereja, tetapi lebih merupakan suatu peristiwa yang terjadi 

setiap kali Allah menyapa umat-Nya dan diimani. 

Model eklesiologi ini dipusatkan pada Kristus dan 

Kitab Suci sebagai saksi utama tentang Kristus. Yang 

berkomunikasi adalah seluruh Gereja. Menurut Karl Barth, 

Gereja bukanlah objek iman karena yang diimani bukan 

pertama-tama Gereja karena manusia bukan mengimani 

Gereja, tetapi kepercayaan bahwa karya Roh Kudus menjadi 

suatu peristiwa nyata di dalam persekutuan ini. Oleh karena 

itu, hakikat Gereja adalah pewartaan keallahan Kristus dan 

Kerajaan-Nya di masa datang. Jelas bahwa apa yang 

dikomunikasikan adalah Kabar sukacita Yesus Kristus. 

Mengkomunikasikan kabar sukacita dilakukan sengan cara 

pewartaan dan jawaban yang dinanti atas pewartaan tersebut 

adalah pertobatan. 

Yang menjadi kelebihan dari model pewartaan  

adalah: (a) model ini memiliki dasar biblis yang kuat dalam 

tradisi para nabi Perjanjian Lama, dalam surat-surat    Paulus, 
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dan beberapa sumber lain. (b) model ini memberi arti yang 

jelas mengenai identitas dan misi Gereja-terutama Gereja 

lokal-sebagai persekutuan yang mewartakan Kabar Gembira 

tentang Yesus Kristus dan melawan semua penyembahan 

berhala. (c) model ini berguna bagi spiritualitas yang berpusat 

pada kedaulatan Tuhan dan pada jarak yang tak terbatas 

antara manusia dengan-Nya. Eklesiologi ini membawa orang 

kepada ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk 

bertobat dan membaharui diri. (d) eklesiologi ini  

memperkaya teologi sabda. Sedangkan yang menjadi 

kelemahan adalah: (a) tak cukup berbicara mengenai sabda 

Allah karena mati-hidupnya Kekristenan bergantung pada 

pengakuan bahwa Sabda Allah itu sudah menjadi daging. 

Kesannya, sabda Allah merupakan kata-kata biasa. (b) Kitab 

Suci melihat Gereja sebagai suatu persahabatan ilahi- 

manusiawi yang terwujud dalam persekutuan konkret yang 

terus hidup dalam sejarah dunia. 

E. Gereja Sebagai Hamba
110

 

Gereja dipahami sebagai hamba pertama-tama karena 

pewartaan datangnya Kerajaan Allah tidak hanya dalam kata- 

kata, yakni melalui khotbah dan pemakluman, tetapi 

teristimewa   melalui   pelayanan-Nya,   yakni  mendamaikan 
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orang yang bermusuhan, menyembuhkan orang yang terluka, 

dan melayani orang yang menderita. Gereja ada bukan 

pertama-tama untuk memperoleh anggota baru demi 

memperkuat barisannya, melainkan terutama menjadikan 

dirinya sebagai sarana yang membantu semua umat dimana 

saja mereka berada. Dengan demikian, Gereja tetap 

menghidupkan harapan dan aspirasi manusia akan Kerajaan 

Allah dan nilai-nilainya. Gereja harus merupakan 

‟persekutuan bagi sesamanya.‟ Dengan demikian tampillah 

bahwa panggilan masing-masing orang Kristen adalah 

menjadi ‟manusia bagi sesamanya,‟ menyertai Kristus dalam 

mengabdi sesama. Artinya, yang mengkomunikasikan 

Kerajaan Allah dan nilai-nilainya adalah seluruh Gereja. 

Komunikasi tersebut dilakukan dengan tindakan pelayanan. 

Yang menjadi kelebihan dalam model ini ialah: 

pelayanan Gereja mencakup semua hal, Gereja  tampil 

sebagai pemberi harapan dan aspirasi manusia akan Kerajaan 

Allah dan nilai-nilainya, Gereja sanggup memperhatikan 

tanda-tanda jaman dan memberikan petujuk serta kritik-kritik 

kenabian, pun pula Gereja sanggup memajikan perdamaian 

antara manusia. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah 

tidak ada dasar Kitab Suci yang secara langsung menunjuk 

dan  berbicara  tentang  pelayanan  karitatif.  Tugas pelayanan 
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dipuji, tetapi Kitab Suci kelihatannya tidak memikirkan tugas 

Gereja sebagai pelayan. Istilah hamba, terkadang ambigu. 

Yesus adalah hamba, bukan pertama-tama karena taat kepada 

dunia, tetapi kepada Allah Bapa misalnya. 

F. Gereja Sebagai Persekutuan Murid-Murid
111

 

Konsep Gereja sebagai persekutuan murid-murid 

dimaksudkan bukan untuk menggantikan gambaran atau 

model Gereja sebelumnya. Gambaran-gambaran yang 

tradisional tetap mempunyai kebenaran. Gereja sebagai 

persekutuan murid-murid dimaksudkan mengantarai 

panggilan Kristus dan mewartakan Sabda Allah, serta 

memberikan sakramen. Dalam model ini Gereja 

berkomunikasi dengan dunia tentang kemuridan, kehidupan, 

dan kebenaran. Komunikasi yang dibangun melalui dialog 

sehingga akan terwujud sikap yang mendalam dalam hal 

saling menghormati satu sama lain. 

Seperti halnya dengan model Gereja  yang 

sebelumnya, Gereja sebagai persekutuan Murid-murid juga 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara 

lain: persekutuan berasal dalam Kristus (Kis. 2:33); para 

murid secara kelihatan menghadirkan Kristus karena seorang 

murid sebagai utusan, menurut konsep Yahudi     adalah alter 
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ego dari pengutusnya. [Luk 10:16, Mat 10:40-42]. Yesus 

sungguh-sungguh hadir dalam persekutuan murid-murid 

secara dinamis dan efektif [Mat 25:35-40, Kis 9:5, Yoh 15:4- 

7, Flp 3:10]. Sedangkan yang menjadi kelemahan yaitu ada 

kecenderungan untuk menonjolkan keistimewaan- 

keistimewaan yang menempatkan orang-orang Kristen 

terpisah dari manusia-manusia lain di dunia; model ini 

memberikan tuntutan yang berlebihan terhadap orang-orang 

Kristen yang biasa; model ini mengandaikan bahwa Gereja 

adalah suatu persekutuan bebas yang terdiri dari orang-orang 

yang ingin ikut serta secara suka rela dalam pelayanan yang 

tanpa pamrih. 

G. Gereja Diaspora 

Gereja Diaspora yang dipaparkan oleh Rm. Mangun 

ini bertitik tolak dari situasi dan kondisi Gereja Katolik di 

Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan atau 

perubahan situasi di Indonesia, sejak kedatangan para 

misionaris Eropa (periode sebelum Perang Dunia II) hingga 

keadaan yang sudah berubah total, yang bila dilihat dari segi 

pastoral, memang memerlukan pola pendekatan baru. 

Misalnya, sebagai perbandingan yang tampak kontras; dahulu 

irama kehidupan di paroki sudah dengan sendirinya tertata 

rapi   cermat,   dan   irama   berulang   sama   seiring   dengan 
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pengulangan musim semi, musim panas, musim gugur, 

musim salju yang tak pernah berubah menentukan jadwal 

tahun liturgi; suatu bentuk kehidupan yang tenang dan damai 

dalam suatu wilayah (teritorium) aman mapan terisolasi, 

dengan mayoritas beragama Katolik yang homogen.
112

 

Situasi demikian mendukung kegiatan gereja dalam 

mengumpulkan umat. Berbeda halnya dengan zaman 

perkembangan industri, segala pola kehidupan masyarakat 

sudah sangat kompleks. Rutinitas kerja dilakukan sejak pagi 

sampai sore bahkan malam hari. Hal ini tentu akan 

menyulitkan umat untuk berkumpul seperti sebelum zaman 

perkembangan industri. Itulah sebabnya dibutuhkan 

pendekatan pastoral sesuai diaspora masing-masing. 

Dasar Alkitabiah gereja diaspora dilihat dari 

beberapa pengalaman dalam Perjanjian Lama. Umat Israel 

yang merantau di dalam Perjanjian Lama, oleh Romo 

Mangun merupakan gambaran umat Allah atau Gereja dalam 

perjalanan (diaspora). Nabi Nuh, seorang yang benar dan 

tidak bercela di antara orang-orang sezamannya (bdk. Kej 

6:9) bersama keluarganya adalah sosok tokoh yang mampu 

bertahan  dalam  kebaikan,  meskipun  di  sekeliling    mereka 

 
112 

YB. Mangunwijaya, Gereja Diaspora, (Yogyakarta: Penerbit 
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banyak orang bejat moralnya. Berkat kepercayaan atau 

imannya itulah Tuhan menyelamatkan Nuh beserta 

keluarganya.
113 

Bapa Abraham, Bapa kaum beriman, yang 

bersama keluarganya, kelompok kecil, percaya taat kepada 

Allah, selaku umat dalam perjalanan menuju tanah terjanji, 

perantau  di  negeri  asing.  Situasi  diaspora  adalah     situasi 

bagaikan perantauan ke negeri asing; serba berpindah-pindah 

dan menginap dalam tenda-tenda. Jelas bersuasana 

keprihatinan perjuangan, pengembanan suatu perutusan, 

kesendirian   yang  penuh   risiko   dan   cobaan,   tetapi dapat 

teratasi oleh iman dan harapan, serta tertuntun oleh kasih 

Tuhan.
114

 

Keturunan Yakub di Mesir, di tengah kaum yang 

menyembah berhala, asing, tertindas. Bangsa Israel ketika 

menetap di Mesir, mereka memiliki status pendatang asing, 

yang masih terjamin keberadaannya, ketika Yusuf  

memegang kuasa di Mesir. Namun, setelah Yusuf meninggal, 

Israel yang pada dasarnya adalah minoritas asing di negeri 

yang dikelilingi oleh orang-orang asing yang dapat dipastikan 

tidak bersahabat akibat kecemburuan. Dapat dibayangkan 

bagaimana dalam situasi  yang demikian, Israel  yang  adalah 
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kolektivitas suku yang kompak beradat-istiadat khas, tetapi 

karena kedudukan sosiologis maupun politis di Mesir, tentu 

mengalami situasi diaspora.
115

 

Keadaan bangsa Israel ketika mereka murtad, 

berbalik menyembah berhala, dan Allah menghukum mereka, 

berupa penghancuran kerajaan Israel oleh kerajaan-kerajaan 

besar dari timur, yakni Asiria dan Babilonia. Setelah itu, 

Israel pun mengalami perbudakan sama seperti ketika mereka 

di Mesir. Terulang lagi kehidupan sebagai budak di negeri 

asing, sebagai bangsa yang tercerai-berai, sebagai diaspora 

yang benar-benar hidup lebih terpencar lagi. Justru dalam 

keadaan tercerai-berai itu tumbuhlah orang-orang saleh dan 

setia, seperti Mordekai, putri Ester yang dijadikan selir raja, 

tetapi setia kepada Yahweh Tuhan. Tinggallah yang disebut 

sisa Israel  yang serba terserak,  yakni sejumlah kecil   orang- 

orang yang masih sungguh beriman dan bertakwa, 

kebanyakan penduduk kecil, miskin, sederhana.
116

 

Gereja purba dalam pergumulannya mencitrakan 

Gereja Diaspora. Murid Yesus generasi pertama di  abad- 

abad berikutnya adalah keguyuban-keguyuban minoritas, 

Gereja   diaspora   dalam   arti   yang  sebenar-benarnya, baik 
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116 
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kuantitatif maupun kualitatif. Secara geografis mereka 

terpencar di Yerusalem, Roma, Korintus, Galatia, Efese, 

Filipi, Kolose, Tesalonika dan tempat-tempat lain di antara 

umat Yahudi maupun macam-macam agama di     Asia Kecil, 

Afrika Utara, Roma, seperti yang tampak dari surat-surat 

Rasul Petrus, Yakobus dan Paulus.
117

 

Gereja Diaspora adalah Gereja kaum awam, lebih 

tepat: kaum sembarang orang yang beriman kepada Yesus 

Kristus. Gereja yang saling tolong-menolong, berdoa 

bersama; bukan karena ada perintah dan pasal-pasal Buku 

Hukum Gereja, akan tetapi bergerak dari keyakinan hati 

nurani.  Belum  organisatoris,  tetapi  sungguh  organis. Rasul 

Paulus dan rasul-rasul lain di dalam persatuan iman di bawah 

Rasul Perdana Petrus merupakan pimpinan rohani umat.
118 

Kaum yang disebut kaum awam pun berfungsi gembala dan 

perantara     kesucian,     kebaikan,     kebenaran,   keindahan, 

penghiburan, pemekaran; pendek kata, iman, harapan, cinta 

kasih serta penaburan Warta Gembira bagi sesama manusia 

dan lingkungannya. Teristimewa terhadap keluarga sendiri, 

suami-istri dan anak-anak, guru terhadap murid, manajer 

terhadap karyawan, dokter terhadap pasien, kapten    terhadap 
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kompi, ketua RT terhadap lingkungan rukun tetangga, dsb. 

Tidak hanya intern terhadap anggota Gereja saja, namun juga 

terhadap sahabat-sahabat dan saudara-saudara di luar 

Gereja.
119

 

Demikianlah Gereja Purba selama empat abad 

merupakan Gereja Diaspora, dengan inti-karya-kerasulan  

oleh "induk pasukan" yang kini disebut awam. Baik dalam 

interkomunikasi, tata organisasi dan proses saling 

meneguhkan iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani. 

Tumbuhnya pimpinan Gereja yang kelak disebut  Hierarki 

pun harus menjalani proses evolusi yang lambat, serba 

berjalan spontan serta alamiah. Hukum Gereja juga hampir 

tidak ada yang ditulis dibakukan, selain semacam adat 

kebiasaan yang tumbuh alami dan spontan juga; lagi 

kontekstual  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  dan  kondisi 

umat serta iklim budaya masyarakat dan umat di masa itu.
120

 

 

3.3.3 Pluralitas Agama dan Kebudayaan di Indonesia 

A. Pluralitas Agama 

Gereja di Indonesia hidup dalam masyarakat 

pluralitas  agama.  Kenyatan  ini  merupakan  sebuah    realita 
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yang perlu dihadapi dan disikapi jika diperhadapkan pada 

tugas panggilan gereja. Dalam melaksanakan tugas 

panggilannya, gereja di Indonesia tidak dapat melanjutkan 

warisan dibawa oleh kolonial sebelum bangsa ini merdeka. 

Gereja tidak dapat lagi mempertahankan pemahamanya 

tentang pewartaan kabar baik sebagai proselitisme, yaitu 

menobatkan orang-orang non-kristen agar menjadi kristen. 

Pada hakikatnya gereja memiliki panggilan untuk 

melaksanakan tugasnya namun tugas tersebut tidak bisa 

dilihat secara sempit. Pada prinsipnya gereja 

memproklamirkan berita sukacita kepada setiap orang yang 

dijumpainya tanpa harus meminta orang yang menerimanya 

menjadi kristen. 

Konteks pluralitas agama menantang gereja dalam 

menjalankan fungsinya di tengah masyarakat untuk 

merumuskan pemahaman diri dan pemahaman terhadap 

agama lain secara lebih tepat. Sebagaimana dikatakan oleh 

Paul F. Knitter gereja perlu membangun  perspektif 

pluralis
121

,  bukan  sikap  ekslusif  ataupun  inklusif
122

, dalam 
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Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2004), 38 
122 

Sikap Ekslkusif adalah sikap yang memiliki pemahaman   bahwa 

keselamatan hanya ada dalam agama kristen, sehingga ketika 

diperhadapkan dengan sebuah dialog, orang-orang eksklusif melakukan 

dialog dengan sebuah  tujuan  agar  yang belum  mengenal  Kristus  dapat 
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melaksanakan tugas panggilannya. Gereja perlu memahami 

bahwa agama adalah masalah keyakinan. Sesuai dengan 

hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai 

kebebasan memilih dan menentukan apa yang dikehendaki 

dan diingininya, maka manusia bebas dalam memilih dan 

menentukan keyakinan keagamaannya. Apa pun pilihan 

seseorang dalam beragama merupakan hak asasi yang harus 

dihormati. Paksaan terhadap pilihan agama secara halus atau 

pun terseelubung apalagi dengan kekerasan adalah melanggar 

hak asasi manusia dan karenanya tidk dapat dibenarkan    dan 

harus ditolak.
123

 

C.   Pluralitas Kebudayaan 

Tidak seorang pun lahir dan hidup di dunia tanpa 

kebudayaan. Kebudayaan merupakan bagian yang tidak dapat 

masuk menjadi Kristen. Sedangkan sikap inklusif adalah sebuah sikap 

yang terbuka bagi kelompok (agama) lain tetapi orang-orang inklusif 

memiliki pandangan bahwa Yesus adalah norma akhir. Knitter 

menawarkan sikap pluralis yaitu umat kristen dengan mentalitas 

korelasional berpendapat bahwa sejak permulaan semua pihak harus  

saling mengakui persamaan hak di dalam dialog antar umat beragama. Ini 

berarti semua penganut agama memiliki hak penuh untuk berbicara, atau 

membuat klaim, dan bahwa peserta lainnya mempunyai kewajiban untuk 

membuka pikiran dan hati mereka terhadap kebenaran yang baru, yang 

mungkin mereka hadapi di dalam Yang Lain. Hanya kalau orang Kristen 

benar-benar terbuka kepada kemungkinan bahwa “ada” banyak agama 

dan bahwa agama Kristen merupakan salah satu cara dimana Allah 

menyentuh dan mengubah dunia, hanya dengan perspektif demikian 

dialog yang autentik dapat terjadi. (bdk. Ibid., 35-37) 
123  
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dipisahkan dari kehidupan setiap manusia yang hidup di  

dunia ini, termasuk di dalamnya gereja. Gereja di tengah 

kebudayaan yang menjadi bagian dalam hidupnya perlu 

menyikapi dengan bijak supaya gereja tetap dapat 

melaksanakan misi di tengah kehidupan nyata. 

Menurut  Richard  Nieburh
124  

terdapat  sikap terhadap 

budaya: (1) radikal. Sikap ini sama sekali tidak mengakui 

hubungan antara iman dan budaya. Iman datang dari atas, 

budaya datang dari manusia. Yang dayang dari atas itu murni, 

yang datang dari bawah itu cemar; (2) Akomodatif. Sikap ini 

kebalikan dari sikap radikal. Dalam dikap akomodatif tidak 

ada pertentangan sama sekali antara iman dan kebudayaan. 

Nilai-nilai yang menjadi dambaan masyarakat dianggap 

sebagai nilai-nilai yang dikejar dalam penghayatan iman; (3) 

Sintetik. Sikap ini merupakan bagian dari sikap kedua. Dalam 

sikap ini, Injil maupun kebudayaan diterima dalam satu 

kesatuan yang saling mengisi; (4) Dualistik. Sikap ini 

merupakan sikap tradisional yang diambil alih oleh gereja- 

gereja Lutheran. Sikap ini adalah variasi dari sikap kedua 

namun kebalikan dari sikap ketiga. Dalam sikap ini orang 

mengakui bahwa ia hidup di dalam dua dunia, yaitu Kerajaan 
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Allah dan masyarakat; (5) Transformatif. Sikap  ini 

merupakan sikap yang bisa menerima kebudayaan dan adat 

istiadat namun terbuka juga untuk menolak. Iman harus 

enjadi warna atau nafas kebudayaan. Tidak ada budaya 

kristen yang ada budaya setempat yang diwarnai oleh iman 

kristen. Jadi ada sikap kritis dan selektif. 

Di tengah kehidupan bangsa yang plural ini, 

eklesiologi bertanggungjawab untuk menjaga 

keberlangsungan kristologi dan misiologi yang meng- 

Indonesia. Wujud konkretnya salah satunya merumuskan 

misiologi yang meng-Indonesia dalam ranah praksis. 

Sebagaimana dikatakan oleh Titaley, eklesiologi yang 

dirumuskan tidak harus suatu eklesiologi yang sudah berlaku 

di gereja di Barat seperti presbyterial, kongregasional,  papal, 

dan      sebagainya.
125      

Rumusan      eklesiologi    Indonesia 

didasarkan pada misi dalam sebuah konteks identitas yang 

berbineka. Bahwa eklesiologi hadir di Indonesia itu adalah 

keniscayaan tetapi untuk menjadikan eklessiologi yang 

meng-Indonesia dibutuhkan kerja yang terus menerus oleh 

pihak-pihak yang bertanggungjawab sehingga kehadirannya 

benar-benar mempunyai makna atau arti bagi Indonesia. 
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3.4 Hubungan eklesiologi-misiologi-kristologi-teologi 

Kristologi yang berakar pada teologi merupakan 

pokok kajian ilmu yang digunakan sebagai rujukan misiologi 

dan akhirnya dilanjutkan dalam eklesiologi. Sebagai terapa 

kristologi, misiologi mempunyai kesempatan untuk 

berkembang menurut waktu dan tempat yang tidak lepas dari 

cabang pengetahuan lain yang juga dikembangkan oleh 

manusia. Kristus sebagai bagian utama dan penting dalam 

kristologi selalu menjadi subyek yang dinamis dalam arti 

pndangan mengenai Kristus dari bawah atau Kristus dari atas 

atau juga hadirnya pandangan penyeimbang Kristus yang 

adalah sofia sampai sekarang tidak selesai dan masih terus 

berkembang dalam kristologi. Meskipun demikian, kristologi 

tidak berarti sebagai ilmu yang rapuh tetapi justru dengan 

subyek keilmuan yaitu Kristus yang dinamis memungkinkan 

kristologi terus berkembang untuk memberikan peneguhan 

kepada siapa pun bahwa Kristus yang hadir sebagai manusia, 

hidup di dunia dalam periode tertentu, tinggal di suatu tempat 

menderita pada masa pemerintahan tertentu dihukum mati, 

dan bangkit adalah benar-benar Kristus yang sejati yaitu 

Allah yang menjadi manusia. 

Dengan demikian, dalam kekayaan kristologi yang 

mengungkap Kristus dari bawah maupun atas atau sofia, telah 
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memberi ruang yang cukup bagi berkembangnya misiologi. 

Misiologi bertanggungjawab untuk menyatakan Kerajaan 

Allah yang kehadiranNya sedang menunju kesempurnaan. 

Misiologi bertanggungjawab atas kemurnian pewartaan 

mengenai kristologi oleh sebab itu pendekatan-pendekatan 

melalui perkembangan ilmu pengetahuan di luar kristologi 

harus secara selektif terus dicermati agar kristologi tidak 

mengalami distorsi. Jadi kristologi tidak hanya berbicara 

tentang Kristus dari atas, bawah, dan sofia tetapi harus 

sanggup menyatakan bahwa nilai-nilai misi yang dibawanya 

yaitu Kerajaan Allah harus tersampaikan kepada manusia. 

Perkembangan misiologi sejalan dengan ilmu 

pengetahuan lain memungkinkan munculnya cabang 

pengetahuan yang dikenal sebagai eklesiologi dan tidak 

berlebihan sekiranya bahwa eklesiologi merupakan turunan 

yang dikembangkan oleh misiologi. Eklesiologi berbicara 

tentang buah misiologi jika misiologi berbicara tentang 

Kerajaan Allah maka eklesiologi harus berbicara tentang  

buah yang dihasilkan dari Kerajaan Allah. Dengan demikian 

pesan yang terkandung dalam misiologi yang sudah 

tersampaikan kepada manusia memungkinkan adanya sikap- 

sikap; menerima, ragu-ragu atau menolak akan hadirnya 

Kerajaan Allah di dunia. Eklesiologi bertanggungjawab untuk 



 

 

 

 
 

meyakinkan bahwa Kerjaan Allah sedang hadir dan nilai-nilai 

yang terkadnugn di dalamnya benar-benar telah mengambil 

peran dalam kehidupan manusia selanjutnya. Selain itu, 

eklesiologi juga bertanggungjawab atas sikap manusia 

terhadap pemberitaan tentang hadirnya Kerajaan Allah. 

Bahwa tanggugjawab tersebut adalah terkait dengan hadirnya 

gereja sebagai agen mula-mula yang bekerja  setelah 

misiologi menyampaikan misinya. Selanjutnya adanya 

“kebaikan” yang dapat dijumpai dalam kehidupan manusia 

sebagai salah satu ciri hadirnya Kerajaan Allah tidak dapat 

dipungkiri bahwa eklesiologi mempunyai tanggungjawab 

untuk membangun paradigma baru dalam kehidupan manusia 

yang berelasi dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu 

eklesiologi harus tetap berfungsi untuk mengabdikan dirinya 

kepada misiologi yang harus disesuaikan dengan konteks 

yang ada. Meskipun demikian, eklesiologi tidak boleh kalah 

dengan ilmu pengetahuan yang juga ikut berkembang pesat 

namun hadir tidak selalu membangun peradaban manusia 

bahkan ada kalanya justru menghancurkan peradaban 

tersebut. 


